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الرتبية   åاأدلة مبح �سل�سلة  ليكون �سمن  الأ�سا�سي،  الثامن  لل�سف  الفنية  الرتبية   åاملعلم ملبح جاء دليل 
منها  يتاألف  التي  والدرو�ص  املو�سوعات  احلديثة يف �رسح  الرتبوية  الأ�ساليب  اختيار  فيها  يراعى  التي  الفنية، 
الكتاب املدر�سي؛ بغية تعزيز دور الطلبة ب�سورة اأ�سا�سية، وحثهم على الإفادة من معارفهم ومعلوماتهم عن 

طريق التخيل والتجريب، وتطويرها ملا هو اأف�سل نظريًّا وعمليًّا يف خمتلف جوانب احلياة.
ا�ستمل الدليل على العناوين الرئي�سة الآتية يف كل در�ص، التي تت�سمن التخطيط الدرا�سي الهادف املنظم، 

الذي ي�ساعد املعلم على اإي�سال املعلومات اإلى الطالب ب�سهولة وي�رس:
املفاهيم وامل�سطلحات اخلا�سة  بالدر�ص،  النتاجات اخلا�سة  الدر�ص، عدد احل�س�ص،  ا�سم  الوحدة،  ا�سم 
بالدر�ص، التكامل الراأ�سي، التكامل الأفقي، م�سادر التعلم، ا�سرتاتيجيات التدري�ص املقرتحة، خطوات تنفيذ 

الدر�ص، ا�سرتاتيجيات التقومي املقرتحة، الأن�سطة الإثرائية، الأن�سطة العالجية.
ن�ساأل اˆ عز وجل اأن يكون هذا الدليل عوًنا لزمالئنا املعلمني، ومر�سًدا لهم يف تخطيط الدرو�ص مبا يتالءم 
مع م�ستويات الطلبة واإمكاناتهم املادية والبيÄية املتوافرة، وحافًزا اإلى تنمية خرباتهم، واإبراز قدراتهم الإبداعية 
يف و�سع البدائل، اأو الأن�سطة املتنوعة، اأو اإ�سافة اجلديد اإلى املحتوى، اأو بناء اأدوات تقومي ذات معايري اأخرى 

جديدة.

 hاˆ h› الƒàف»≤

المقدمة

ب�سم اˆ الرحمن الرحيم
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نشاط (1):         

عدد الحصص: حصتان. الدرس ا�ول: االنسجام والتباين اللوني

الحصة: ا�ولى.

النتاجات الخاصة بالدرس
يتعرف مفهوم الن�سجام اللوين. -
ينفذ عماًل فنيًّا با�ستخدام قواعد الن�سجام اللوين. -
يتذوق القيم اجلمالية لن�سجام الألوان يف الطبيعة. -
ي�ستمتع بتوليف عالقات لونية يف حياته اليومية. -

المفاهيم والمصطلحات
الن�سجام اللوين، الألوان الأ�سا�سية، الألوان الثانوية، الألوان امل�ستقة.

التكامل الرأسي والتكامل ا�فقي
الµàامπ الراSCض« 

دليل املعلم لل�سف الرابع، ور الت�سميم، التدرج اللوين. -
لونية،  - الألوان، عالقات  والتلوين، دللت  بالر�سم  الفني  التعبري  ال�ساد�ص، ور  لل�سف  املعلم  دليل 

التدرج اللوين.
الµàامπ ا’Cفق« 

كتاب الرتبية املهنية لل�سف ال�ساد�ص، ور اختيار املالب�ص والعناية بها، الألوان وتاأثريها يف املالب�ص. -
كتاب الرتبية املهنية لل�سف ال�سابع، ور الت�سميم الداخلي، در�ص الت�سميم الداخلي يف املنزل، ودر�ص  -

مبادÇ الت�سميم الداخلي.

مصادر التعلم 
الكتاب املدر�سي، اللوح، األوان مائية �سفافة، األوان مائية غري �سفافة )جوا�ص، اأو بالكا(، اأوعية بال�ستيكية 

ملزج الألوان، فر�ساة األوان، كرتون اأبي�ص، قلم ر�سا�ص، م�سطرة.

استراتيجيات التدريس المقترحة
التدري�ص املبا�رس )ال�سوDال واجلواب، احلوار واملناق�سة(، التفكري الناقد )اخلريطة املفاهيمية(، التعلم عن طريق 

الأن�سطة، التعلم عن طريق العمل اجلماعي.
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يحيي املعلم الطلبة، ويرحب بهم، وي�ساألهم عن اأحوالهم. - 1
يكتب املعلم على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات اخلا�سة به. - 2
ميهد املعلم للدر�ص مبراجعة الطلبة يف ما تعلمو√ عن تق�سيمات الألوان، م�ستعيًنا بالر�سم التو�سيحي الذي  - 3

ميثله ال�سكل )1-1(، والذي يو�سح الألوان الأ�سا�سية املوجودة يف الطبيعة، التي ل ميكن ا�ستقاقها من 
األوان اأخرى، والألوان الثانوية التي تنتè من مزج لونني اأ�سا�سيني، والألوان املحايدة التي ل وجود لها 

يف عجلة الألوان. 

ال�سكل )1-1(: ر�سم تو�سيحي لتق�سيمات الألوان.

ي�سيف املعلم مربًعا فارًغا للمخطط ال�سابق )بجانب الألوان الثانوية(، انظر ال�سكل )1-2(، ثم يطرح  - 4
ال�سوDال الآتي:

ماذا ينتè من مزج لون اأ�سا�سي بلون ثانوي? �

11

Jق»ùضªاä ا’Cلƒا¿

á«ضSضاSC’ا¿ اƒلC’ا

áيƒfاãا¿ الƒلC’ا

للح�سول على 
تدرجات غامقة

للح�سول على 
اأزرق واأحمرتدرجات فاحتة

الأرزقالأ�سفرالأحمر ا’Cلƒا¿ املëايدة

الأ�سود

الرمادي
البنف�سجيالأخ�رسالربتقايل

اأزرق واأ�سفر

اأحمر واأ�سفر

الأبي�ص
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.Æال�سكل )1-2(: ر�سم تو�سيحي لتق�سيمات الألوان باإ�سافة مربع فار

يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم، ثم يعرفهم مبجموعة لونية جديدة، هي الألوان امل�ستقة )الثالثية(، التي  - 5
تتكون من مزج لون ثانوي بلون اأ�سا�سي، فينتè لون جديد ذو قوام جديد، انظر ال�سكل )3-1(.

Jق»ùضªاä ا’Cلƒا¿

á«ضSضاSC’ا¿ اƒلC’ا

áيƒfاãا¿ الƒلC’ا

للح�سول على 
تدرجات غامقة

للح�سول على 
اأزرق واأحمرتدرجات فاحتة

الأرزقالأ�سفرالأحمر ا’Cلƒا¿ املëايدة

…ƒfاK ¿ƒلh »ضSضاSCا ¿ƒل

الأ�سود

الرمادي
البنف�سجيالأخ�رسالربتقايل

اأزرق واأ�سفر

اأحمر واأ�سفر

الأبي�ص

Jق»ùضªاä ا’Cلƒا¿

á«ضSضاSC’ا¿ اƒلC’ا

áيƒfاãا¿ الƒلC’ا

للح�سول على 
تدرجات غامقة

للح�سول على 
اأزرق واأحمرتدرجات فاحتة

الأرزقالأ�سفرالأحمر ا’Cلƒا¿ املëايدة

(á«Kالãال) áقàضûا¿ املƒلC’ا

الأ�سود

الرمادي
البنف�سجيالأخ�رسالربتقايل

اأزرق واأ�سفر

اأحمر واأ�سفر

الأبي�ص
البنف�سجي

املحمر

الربتقايل
امل�سفر

الأخ�رس
امل�سفر

ال�سكل )1-3(: ر�سم تو�سيحي لتق�سيمات الألوان باإ�سافة الألوان الم�ستقة )الثالثية(.
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يطلب املعلم اإلى الطلبة قراءة املثال املوجود يف ال�سفحة )11(، الذي يو�سح �سبب ت�سمية الألوان امل�ستقة  - 6
)الثالثية( بهذا ال�سم؛ اإذ اإنها تتكون من ثالثة األوان، هي: اللون الأ�سا�سي الذي يعد لوًنا واحًدا، واللون 
الثانوي الذي ينتè من مزج لونني اأ�سا�سيني، في�سبح املجموع ثالثة األوان، هي الألوان املكملة يف عجلة 

الألوان.
يبداأ املعلم مع الطلبة تنفيò الن�شاط التطبيقي (1-1(، يف ال�سفحة )11(، وذلك بتق�سيمهم اإلى جمموعتي  - 7

عمل، تتكون كل منهما من )3-5( طلبة، ثم الطلب اإلى اأفراد كل جمموعة اإيجاد األوان م�ستقة من مزج 
الألوان الأ�سا�سية بالألوان الثانوية. 

يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية: - 8
هل ن�ستخدم كلمة )الن�سجام( في حياتنا اليومية?  �
اإذا كان الجواب بالإيجاب، فاذكر بع�ص الأمثلة على ذلك.  �
ماذا نعني بكلمة )الن�سجام(? �

ير�سم املعلم على اللوح خمطًطا تو�سيحيًّا على �سكل دوائر، ثم يطلب اإلى الطلبة كتابة معنى )الن�سجام(  - 9
من وجهة نظرهم على اللوح، انظر ال�سكل )4-1(.

ال�سكل )1-4(: مخطط يو�سح مفهوم الن�سجام. 
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 يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم، ثم يو�سح لهم اأن الن�سجام يف حياتنا ميكن اأن يكون بني الأ�سدقاء، - 10
اإلى  األوان املالب�ص بع�سها مع بع�ص، و�سوًل  اأفراد الأ�رسة الواحدة، وبني املعلمني والطلبة، ويف  وبني 

الن�سجام بني الألوان يف العمل الفني.
 يربط املعلم بني ما تعلمه الطلبة عن الألوان، واإجاباتهم عن مفهوم الن�سجام بوجه عام، للتو�سل اإلى - 11

التعريف الآتي لالن�سجام اللوين: التوافق بني جمموعة من الألوان التي تختلف م�سمياتها داخل العمل 
الفني، والتي متنح امل�ساهد �سعوًرا بالراحة عند النظر اإليه، والتنقل بني جزئياته. 

 يعر�ص املعلم على الطلبة جمموعة من ال�سور التي تو�سح الن�سجام يف الألوان.- 12
 يطرح املعلم على الطلبة ال�سوDالني الآتيني: - 13

بماذا ت�سعر عند النظر اإلى الألوان الموجودة في اللوحات الفنية? �
كيف حققت اللوحات الفنية مفهوم الن�سجام اللوني? �

اإلى اللوحات - 14 اأننا ن�سعر بالراحة والتوافق عند النظر  اإجاباتهم، ثم يو�سح لهم  يناق�ص املعلم الطلبة يف 
لونية خمتلفة، هي:  اللوين، ل�ستمالها على جمموعات  الن�سجام  التي حققت مفهوم  املعرو�سة،  الفنية 

الألوان الأ�سا�سية، والثانوية، والرمادية.
يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل )1-3( يف ال�سفحة )9(، الذي يو�سح عجلة الألوان، ثم يطرح - 15

عليهم الأ�سÄلة الآتية: 
هل الألوان المتجاورة في عجلة الألوان من�سجمة? �
هل يوجد ان�سجام بين اللونين المتجاورين واللون الناتè من مزجهما مًعا? �
كيف يمكننا الح�سول على درجات لونية من�سجمة? �

يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم، ثم يبني لهم قواعد الن�سجام اللوين الآتية:- 16
اأ   - الألوان المتجاورة على عجلة الألوان هي األوان من�سجمة.

ب- مزج لونين اأ�سا�سيين ينتè لوًنا ثانويًّا من�سجًما مع اللونين الأ�سا�سيين.
جـ- الأعمال الفنية التي تحوي الألوان المحايدة بدرجاتها تمثل ان�سجام الألوان المحايدة.

د  - مزج اللون الأ�سود اأو اللون الأبي�ص باأحد الألوان الأخرى يعطي تدرجات لونية ل نهائية للون 
الواحد تمثل ان�سجاًما حقيقًيا، ي�سمى ان�سجام الألوان المترابطة وتدرجاتها.
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ال�سكل - 17 اأن  اللونية، مبيًنا لهــم  يتعلـــق باملجموعات  الـــذي  الن�شاط (2-1(،  الطلبة ‘  املعلم  يناق�ش 
)1-15( يف ال�سفحة )16( يحتوي على جمموعتني لونيتني، هما:

اأ   - الألوان الباردة: هي الألوان التي توحى بالبرودة وال�سكينة )مثل: الأزرق وتدرجاته، والأخ�سر 
وتدرجاته، والبنف�سجي وتدرجاته(، والتي تربطها عالقة ان�سجام فيما بينها. 

ب- الألوان الحارة: هي الألوان التي توحي بالدفء والحرارة )مثل: البرتقالي وتدرجاته، والأ�سفر 
وتدرجاته، والأحمر وتدرجاته(، والتي تربطها عالقة ان�سجام في ما بينها.

يناق�ش املعلم الطلبة ‘ الن�شاط (1-3( الوارد ذكر√ يف ال�سفحة )17(، ثم يبني لهم اأهمية التدرج اللوين - 18
النف�ص؛ لأن الإن�سان  الداخلي )الديكور(. فلالألوان �سحرها اخلا�ص وتاأثريها اجلميل يف  الت�سميم  يف 
بطبيعته يبحå يف منزله دائًما عن اجلمال والراحة والهدوء. ويف عالم الت�سميم، فاإن الألوان ت�ستخدم 
األوان معينة �سمن درجات  اإلى  اإذ مييل كل �سخ�ص  الت�سميم الداخلي )الديكور(؛  اأ�سا�سية يف  ب�سورة 

خمتلفة، وي�ستخدمها يف منزله بح�سب رغباته وميوله . 
ت�سمن اكاة - 19 والذي   ،)18( ال�سفحة  ورد يف  الذي   )4-1) الن�شاط   òتنفي الطلبة ‘  املعلم  ي�شارك   

ال�سور املوجودة يف الكتاب املدر�سي، لر�سم عمل فني جديد يراعى فيه الن�سجام اللوين.
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

يوجه المعلم الطلبة اإلى ر�سم لوحة تمثل الن�سجام اللوني عن المو�سوعات الآتية:  -
التدرجات اللونية في �سروق ال�سم�ص اأو غروبها. �
التدرجات اللونية في الأزهار. �
التدرجات اللونية لالأ�سجار في ف�سل الربيع. �

ار�سم قطاًرا يتاألف من )5( مقطورات على �سكل مربعات، ثم لون كل مقطورة باللون الأزرق وتدرجاته،   -
بدًءا بالأزرق الفاتح، وانتهاًء بالأزرق الغامق، وذلك باإ�سافة اللون الأبي�ص، محاكًيا ال�سكل )5-1(.

ال�سكل )1-5(: قطار ملون باللون الأزرق وتدرجاته.

نشاط (1):         

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

اSضÎاá«é«J الàقËƒ املقÎحá: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(.
اCداة الàقËƒ: �سلم التقدير.

 اأعرف مفهوم الن�سجام اللوين.1
اأحقق قواعد الن�سجام اللوين يف عملي.2
 اأ�شتéيÖ ملالحظاä املعلم ‘ اأثناء تنفيòي الن�شاط.3
 اأتذوق جماليات ا�ستخدام التدرج اللوين يف الأعمال الفنية.4
 اأعي اأهمية الن�سجام اللوين يف حياتي اليومية.5
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نشاط (1):         

الحصة: الثانية.الدرس ا�ول: االنسجام والتباين اللوني

النتاجات الخاصة بالدرس 
يتعرف مفهوم التباين اللوين. -
مييز قواعد التباين اللوين. -
يتذوق القيم اجلمالية لتباين الألوان يف الطبيعة. -
ينفذ عماًل فنيًّا يظهر فيه التباين اللوين. -

المفاهيم والمصطلحات
التباين اللوني، مركز ال�سيادة.

مرõc الùض»ادة: هو النواة، اأو الجزء الأهم في اللوحة، الذي يجذب نظر المتلقي اإليه اأول وهلة، ويطمح 
الفنان عن Wريقه اإلى اإي�شا∫ اأهم فµرة في عمله، ويمµن اعتبار√ النقطة التي تنطل≤ (اأو تتëرك( منها اأنوا´ 

الخطوط المختلفة التي يتµون منها العمل الفني.

التكامل الرأسي والتكامل ا�فقي
الµàامπ الراSCض« 

دليل املعلم لل�سف الرابع، ور التعبري الفني بالر�سم والتلوين، التدرج اللوين. -
الµàامπ ا’Cفق« 

كتاب الرتبية املهنية لل�سف ال�ساد�ص، ور اختيار املالب�ص والعناية بها، الألوان وتاأثريها يف املالب�ص. -
كتاب الرتبية املهنية لل�سف ال�سابع، ور الت�سميم الداخلي، در�ص الت�سميم الداخلي يف املنزل، ودر�ص  -

مبادÇ الت�سميم الداخلي.

مصادر التعلم 
تخطيط  قلم  اأبي�ص،  )طام�ص(  قلم  �سمعية،  اأو  خ�سبية  األوان  ر�سا�ص،  قلم  م�سطرة،  مق�ص،  ملون،  كرتون 

)فلوما�ستر( اأ�سود، اللوح.

استراتيجيات التدريس المقترحة
التدري�ص المبا�سر )ال�سوDال والجواب ، الحوار والمناق�سة(، التفكير الناقد، التعلم عن طريق العمل الجماعي، 

التعلم عن طريق الأن�سطة.
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يدخل املعلم الغرفة ال�سفية، ويلقي التحية، ثم  يكتب على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات اخلا�سة به.  - 1
ميهد املعلم للدر�ص بربط توى الدر�ص احلايل بالدر�ص ال�سابق بطرح ال�سوDال الآتي: - 2

اإذا كان مفهوم الن�سجام الذي تعلمنا√ �سابًقا هو التناغم والتنا�سق، فماذا نعني بكلمة )تباين(? �
ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة، ثم يكتبها على اللوح داخل املخطط التو�سيحي، كما يف ال�سكل )6-1(. - 3

ال�سكل )1-6(: مخطط يو�سح مفهوم التباين.

يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم، ثم يو�سح لهم مفهوم التباين اللوين، وهو الألوان التي ل تربطها عالقات  - 4
ا لونيًّا تدركه العني، وميكن لأي �سخ�ص حتديد ا�سم اللون ومتييز√ عند التقائه بلون اآخر؛  لونية، فت�سكل ت�سادًّ

ما ي�ساعدنا على توجيه الب�رس اإلى مركز ال�سيادة يف العمل الفني، اأو اإبراز �سكل معني، اأو لون معني فيه.
ثها التباين اللوين يف العمل الفني: - 5 pيكتب املعلم على اللوح الفوائد الآتية التي ُيحد

 اأ  - اإبراز مو�سوع العمل الفني.
ب- اإظهار الوحدات )عنا�سر العمل الفني واأ�س�سه(. 

جـ- تاأكيد اأهمية مركز ال�سيادة.
د  - ك�سر الجمود في العمل الفني.
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يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل )1-23( يف ال�سفحة )20(، ثم يطرح عليهم الأ�سÄلة الآتية:  - 6
اقترح عنواًنا لل�سكل )23-1(. �
اذكر المجموعات اللونية الموجودة في ال�سكل.  �
هاتp اأمثلة على التباين اللوني في ال�سكل. �

يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم، ثم يو�سح لهم اأن ال�سكل ميثل غروب ال�سم�ص اأو الغروب عند البحر، اأو   - 7
البحر والغروب، وغري ذلك، واأن املجموعات اللونية يف ال�سكل هي الألوان الباردة، ومنها: البنف�سجي 
املزرق بدرجاته، والألوان احلارة )الدافÄة(، وهي: الأحمر، والأ�سفر، والربتقايل؛ فالن�سجام يتمثل يف 

الألوان احلارة بني الأحمر بدرجاته، والأ�سفر والربتقايل.
يطرح املعلم على الطلبة ال�سوDال الآتي:   - 8

ما العالقة التي تربط اللون البنف�سجي المزرق بالألوان المن�سجمة الأخرى في ال�سكل )23-1(? �
ي�ستمع املعلم اإلى  اإجابات الطلبة، ثم يو�سح لهم اأن هذ√ العالقة هي عالقة تباين.   - 9

يبداأ املعلـــم �رسح قواعد التباين اللوين، وذلك بر�سم دائرة الألوان على اللوح م�ستعماًل طبا�سري ملونة، اأو - 10
اأقالم التخطيط امللـــونة، انظر الأ�سكـــال )1-26(، و)1-27(، )1- 128/ اأ(، و)1- 128/ب( 

التي تو�سح قواعد التباين اللوين، وهي:
تباين الألوان المتكاملة: كل لونين متقابلين في دائرة الألوان هما لونان متباينان، مثل: الأ�سفر  اأ   - 

والبنف�سجي، والأزرق والبرتقالي، وهكذا، انظر ال�سكل )26-1(.
تبايــن الألوان المجــاورة لالألوان المتكاملــة: كل لونين متجاورين للون المكمــل يمثالن عالقة  ب- 
تبايــن؛ فاللون المكمل للون الأخ�سر مثاًل هو اللون الأحمــر، واللونان المجاوران للون الأحمر 

هما البرتقالي، والبنف�سجي المحمر.
يوزع املعلم طلبته اإلى جمموعات، تتكون كل منها من )3-5( طلبة، ثم يعني مقرًرا لكل جمموعة.- 11
يعر�ص املعلم جمموعة من الأعمال الفنية التي تظهر تباين الألوان.- 12
يف - 13 املوجود   åللمثل  mم�ساو  åمثل ق�ص  ت�سمن  الذي   ،)5-1) الن�شاط   òتنفي الطلبة  اإلى  املعلم   Öيطل

ال�سكل )1-28/ اأ(، واإمرار√ على عجلة الألوان؛ لتكوين توليفات لونية متباينة.
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يناق�ص املعلم الطلبة يف ال�سوDال املتعلق باللونني املجاورين للون املكمل للون الأ�سفر، واللون املكمل - 14
للون الأزرق، مو�سًحا الآتي: 

اأ   - اللون الأ�سفر: اللون البنف�سجي المحمر، واللون البنف�سجي المزرق يكمالن اللون الأ�سفر.
ب- اللون الأزرق: اللون البرتقالي الم�سفر، واللون البرتقالي المحمر يكمالن اللون الأزرق.

التطبيقي - 15 ال�سفـــحة )23(، والن�ش`اط  الوارد ذكر√ يف  الن�شاط (6-1(   òتنفي الطلبة ‘  املعلم  ي�شارك 
واأخرى  من�سجمة،  لونية  م�ساحات  تكوين  ت�سمن  والذي   ،)25( ال�سفحة  يف  ورد  الذي   )2-1(
بحرية،  بيÄة  ر�سم  ت�سمن  والذي   ،)26( ال�سفحة  يف  ورد  الذي   )3-1) التطبيقي  والن�شاط  متباينة، 

وتلوينها باألوان من�سجمة، واأخرى متباينة.
يتجول املعلم بني الطلبة موجًها، وم�ساعًدا، ومر�سًدا.- 16
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

يوجه المعلم الطلبة اإلى ر�سم لوحة تمثل اإحدى المو�سوعات الآتية، ويظهر فيها التباين اللوني:  -
قو�ص المطر. �
باقة من الورود. �
�سروق ال�سم�ص اأو غروبها.  �

ار�سم قطاًرا يتاألف من )6( مقطورات، ثم لون كل مقطورتين متجاورتين تماًما بلونين متباينين، محاكًيا   -
ال�سكل )7-1(.

ال�سكل )1-7(: قطار ملون باألوان متباينة. 

21

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG»≥« (1-3): التقومي املعتمد على الأداء.
اCداة الàقËƒ: �سلم التقدير.

ير�سم �سمكة حجمها منا�سب يف منت�سف لوحة الكرتون.1
يلون ال�سكل باألوان من�سجمة ومتباينة.2
يق�سم خلفية الر�سم اإلى اأ�سكال ع�سوائية ت�سبه الف�سيف�ساء.3
يراعي الدقة ‘ اأثناء تنفيò الن�شاط.4
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نشاط (1):         

عدد الحصص: حصتان. الدرس الثاني: المنظور الخطي

النتاجات الخاصة بالدرس
يتعرف مفهوم املنظور اخلطي. -
يدرك العنا�رص االأ�شا�شية ‘ املنظور اÿطي. -
ينفذ اأعماًل فنيًة م�ستخدًما قواعد املنظور. -
يتذوق القيم اجلمالية لالأ�سكال ثالثية الأبعاد )املج�سمة(. -

المفاهيم والمصطلحات 
المنظور الخطي، م�ستوى الأفق، نقطة التال�سي، نقطة الروDية الرئي�سة، ظاهرة الت�ساغر.

التكامل الرأسي والتكامل ا�فقي 
الµàامπ الراSCض«

كتاب الرتبية الفنية لل�سف التا�سع، الوحدة الأولى، الدر�ص الثاين، املنظور الهند�سي. -
الµàامπ ا’Cفق«

كتاب الرتبية املهنية لل�سف الثامن، الوحدة الثالثة، الر�سم الهند�سي. -

مصادر التعلم
العر�ص،  المحمول، جهاز  ال�سخ�سي  الحا�سوب  اأو جهاز  الحا�سوب  اللوح، جهاز  المدر�سي،  الكتاب 

اأقالم ر�سا�ص، اأقالم ملونة، األوان مائية، فرا�سي تلوين، اأوراق بي�ساء، م�سطرة.

استراتيجيات التدريس المقترحة
التدري�ص المبا�سر )العر�ص التو�سيحي، ال�سوDال والجواب، الحوار والمناق�سة(، التعلم عن طريق الأن�سطة.
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يرحب املعلم بالطلبة، ويطمÄن على اأحوالهم. - 1
يكتب املعلم على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات اخلا�سة به. - 2
يعر�ص املعلم على الطلبة ال�سكل )1-8(، ثم يطلب اإليهم تاأمله. - 3

. mال�سكل )1-8(: ر�سم منظور خارجي ل�سارع ومبان

يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية: - 4
ماذا ترى في اللوحة? �
كيف نرى الأ�سكال القريبة والأ�سكال البعيدة? �
لماذا اأخذت الأ�سكال ت�سغر في اللوحة? �

واأ�سجار  - 5 واأبنية  اللوحة هي ر�سم منظوري لطريق  اأن  لهم  يو�سح  ثم  اإجاباتهم،  الطلبة يف  املعلم  يناق�ص 
وتفا�سيل اأخرى، واأن الأ�سكال تبدو يف مقدمة اللوحة كبرية؛ لأنها قريبة من عني الناظر، يف حني ي�سغر 
حجمها كلما ابتعدت عن عني الناظر، وهذا يف�رس طريقة الر�سم املنظوري؛ اإذ تر�سم الأ�سكال املرئية كما 

تبدو لعني الناظر من نقطة معينة، ت�سمى نقطة الوقوف، ولي�ص كما هي يف الواقع.
ال�سكل  - 6 اإليهم مالحظـة  ثـم يطلب  ال�سفحـة )29(،  املوجود يف  املنظور  تعريف  للطلبـة  املعلـــم  ي�رسح 

)1-39( الذي ورد يف ال�سفحة )29(، والذي و�سح ال�سكل املنظوري.
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7 -  äطواÿالن�شاط وف≤ ا òهم ‘ تنفيcيطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل )1-40( يف ال�سفحة )30(، ثم ي�شار
الآتية:

ر�سم م�ستطيل في منت�سف ورقة الر�سم، كما في ال�سكل )9-1(. -

ال�سكل )1-9(: ر�سم م�ستطيل في منت�سف ورقة الر�سم.

وVشع نقطة  في منت�ش∞ الم�شتطيل، ثم ر�شم خطوط بين النقطة وزوايا الم�شتطيل اإلى خارLه، cما  -
في ال�سكل )10-1(.

ال�سكل )1-10(: ر�شم خطوط من النقطة اإلى خارê الم�شتطيل.
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ال�شµل  - في  م�شتطيالc ،äما  لعمل  المربع  داخل  متباعدة  واأخرi عمودية  اأفقي````ة  ر�ش```م خطوط 
.)11-1(

ال�سكل )1-11(: ر�سم م�ستطيالت متباعدة.

ر�شم خطوط مائلة تنطل≤ من نقطة التال�شي و�شواًل اإلى حدود الر�شم الخارLية، ثم ر�شم خطوط اأفقية  -
وعمودية تتقاطع في الواجهة المقابلة لعين الناظر، كما في ال�سكل )12-1(.

ال�سكل )1-12(: ر�شم خطوط مائلة تنطل≤ من نقطة التال�شي.
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 يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية:  - 8
 اأين تلتقي Lميع الخطوط المائلة في الر�شم? �
ماPا ن�شمي النقطة التي تلتقي عندها Lميع الخطوط المائلة? �
ماPا يëدث للخطوط االأفقية والخطوط العمودية التي تراLعâ باتéا√ النقطة? �

اإلى نقطة واحدة   - 9 تعود  الر�شم  املائلة ‘  اأن Lميع اÿطوط  لهم  اإLاباتهم، ثم يوVشح  الطلبة ‘  املعلم  يناق�ش 
ت�شمى نقطة التال�شي، ‘ حÚ تتقارب اÿطوط االأفقية واÿطوط العمودية وت�ش¨ر cلما تراLعâ اإلى الداخل 

باجتاهها.
ومالحظة - 10 و)31(،   ،)30( ال�سفحتني  يف  و)42-1(   ،)41-1( ال�سكلني  تاأمل  الطلبة  اإلى  املعلم  يطلب 

لطري≤  خارLي  ومنظور  ل¨رفة،  داخلي  منظور   ‘ املتوازية  العمودية  واÿطوط  املتوازية،  االأفقية  اÿطوط 
، ومالحظة امتداد خطوط العم≤ عند التقائها ‘ نقطة واحدة. mومبان

يبني املعلم للطلبة كيف اأ�سهمت اآلة الت�سوير الفوتوغرايف يف اكاة الواقع، ثم يعر�ص ال�سكل )1-13( يف - 11
الدليل، الذي نقلت فيه مكونات امل�سهد ب�سكل منظوري اإلى ال�سورة امل�سطحة، حيå ظهر القريب بحجم 
cبÒ، والبعيد بéëم �ش¨Ò، وعادä اÿطوط املائلة اإلى نقطة واحدة، هي نقطة التال�شي، اcًيا بòل∂ الواقع 

املرئي بطريقة وهمية.

ال�سكل )1-13(: خطوط المنظور في �شورة فوتوZرافية لمنظر Wبيعي.  
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12 - ،äطواÿعنا�رص املنظور االأ�شا�شية، ثم يبداأ معهم ر�شم الن�شاط با -ìشح املعلم للطلبة -بالر�شم على اللوVيو 
كما يف الأ�سكال: )1-14(، و)1-15(، و)1-16(، و)17-1(.

ال�سكل )1-14(: ر�سم ثالثة مربعات، وخط م�ستوى الأفق.

.äال�سكل )1-15(: ر�شم خطوط من نقطة التال�شي اإلى زوايا المربعا

.äالمربعا ìشطو� äال�سكل )1-16(: ر�شم الخطوط االأفقية لنهايا            
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                        ال�سكل )1-17(: اإنهاء الر�شم بم�شح الخطوط الزائدة.

بعد اإمتام الر�سم، يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكلني )1-43(، و)1-44(  يف ال�سفحة )32(، ثم يو�سح - 13
لهم م�ستويات النظر الثالثة الآتية:

 اأ  - المكعب الأعلى فوق م�ستوى الأفق، وي�سمى عين النملة.
ب- المكعب الأو�سط على م�ستوى الأفق، وي�سمى عين الناظر.

جـ- المكعب الأ�سفل تحت م�ستوى الأفق، وي�سمى عين الطائر.
يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل )1-45( يف ال�سفحة )32(، الذي يو�سح نقطة الوقوف، وهي نقطة - 14

اأ�سكال واأجزاء وتفا�سيل �سمن مدى روDيته، والتي  للناظر ما ميكن م�ساهدته من  التي حتدد  الرئي�سة  الروDية 
يوDدي تغري مكانها اإلى تغري ما ميكن م�ساهدته من هذ√ الأ�سكال، انظر ال�سكلني )1-47(، و)1-48( يف 

ال�سفحة )33(.
ال�سفحتني - 15 يف  و)52-1(  و)51-1(،  و)50-1(،   ،)49-1( الأ�سكال:  تاأمل  الطلبة  اإلى  املعلم  يطلب 

)34(، و)35(، ثم يو�سح لهم كيف اأفاد الفنانون من املنظور يف هذ√ اللوحات، بحيå ا�ستخدموا قواعد 
املنظور يف ر�سمها، من خالل نقطة واحدة )نقطة التال�سي( اأو اأكرث؛ لإ�سفاء اللم�سة الواقعية واجلمالية على 

اأعمالهم.
و)50-1(، - 16  ،)49-1) االأ�شµا∫   ‘ التال�شي  ونقطة  املنظور،  خط``وط  توVشي``ح  Wلبته  اإلى  املعلم   Öيطل

و)1-51(، و)1-52( املوجودة يف ال�سفحتني )34(، و)35(.
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ال�سكل )1-18(: لوحة للفنان الأمريكي توما�ص كينكيد، ا�ستخدم فيها نقطة واحدة للتال�سي.

ال�سكل )1-19(: لوحة للفنان غو�ستاف كابيبوت، ا�ستخدم فيها نقطتين للتال�سي.



30

ال�سكل )1-20(: لوحة لفنان كندي، ا�ستخدم فيها نقطة واحدة للتال�سي.

ال�سكل )1-21(: لوحة لفنان كندي، ا�ستخدم فيها قاعدة القريب كبير الحجم، والبعيد �سغير الحجم في المنظور.

ي�شارك املعلم الطلبة ‘ تنفيò الن�شاط (1-7(، الذي ت�سمن تلوين الدوائر واملربعات باألوان متباينة، كما يف - 17
ال�سكل )1-22/ اأ، ب(. 
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        )اأ(                                                                                      )ب(

ال�سكل )1-22/ اأ، ب(: ر�سم دوائر ومربعات متنوعة الحجوم.

يعر�ص املعلم على الطلبة ال�سكل )1-54( املوجود يف ال�سفحة )37(، مو�سًحا اأن قواعد املنظور اخلطي - 18
ا�ستخدمت يف تنفيذ اأعمال فنية ذات اجتاهات حديثة، عن طريق الر�سم على اجلدران و�سوارع املارة.

يطرح املعلم على الطلبة ال�سوDال الآتي:- 19
حدد نقطة التال�سي يف ال�سكل )54-1(.

ال�سكل )1-23(: تحديد نقطة التال�سي.

اإلى الطلبة تاأمل ال�سكلني )1-55(، و)1-56( يف ال�سفحة )38(، مو�سًحا لهم اأن ظاهرة - 20 يطلب املعلم 
الت�ساغر ميكن اأن ت�ستخدم يف �سنع اإح�سا�ص وهمي يف ال�سورة. 

ي�رصì املعلم للطلبة cيفية تنفيò الن�شاط (1-8(، الذي يتعني فيه على الطلبة ت�سوير اأحد املواقف بناًء على - 21
قواعد املنظور.
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AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

اSضÎاá«é«J الàقËƒ املقÎحá: التقومي املعتمد على الأداء. 
اCداة الàقËƒ: �سلم التقدير.

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

 يطلب المعلم اإلى الطلبة ر�سم �سيارة حديثة با�ستخدام قواعد المنظور الخطي، ثم تلوينها بالألوان  -
المن�سجمة، محاكين الخطوات في الأ�سكال: )1-24(، و)1-25(، و)26-1(.

     

ال�سكل )1-24(: تëديد نقطة النظر، ثم ر�شم الخطوط الخارLية، واالإWارين الéانبيين، ومقدمة ال�شيارة.

يتعرف معنى املنظور اخلطي.1
يتعرف العنا�رس الأ�سا�سية يف املنظور اخلطي.2
يتعرف اأهم اأعمال الفنانني التي ا�ستخدمت فيها قواعد املنظور.3
يطبق قواعد املنظور يف اأعماله الفنية.4
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ال�سكل )1-25(: اإ�سافة التفا�سيل اإلى مقدمة ال�سيارة، والإطارين الجانبيين.

   
ال�سكل )1-26(: اإ�سافة ر�سم التفا�سيل، والنتهاء من ر�سم ال�سيارة.

ار�سم مج�سًما ل�سندوق با�ستخدام قواعد المنظور الخطي، ثم اأكمل الر�سم لياأخذ �سكل طاولة، ثم  -
و)28-1(،   ،)27-1( الأ�سكال:  تت�سمنـها  التي  الخطـــوات  في  كما  من�سجمــــة،  باألوان  لونه 

و)1-29(، و)1-30(، و)1-31(، و)1-32(، و)33-1(.

ال�سكل )1-27(: ر�سم واجهة ال�سندوق الأمامية، ثم تحديد م�ستوى الأفق ونقطة التال�سي.
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ال�سكل )1-28(: البدء بتو�شيل خط من نقطة التال�شي اإلى زوايا المربع الثالث التي هي اأقرب اإلى نقطة التال�شي. 

ال�سكل )1-29(: ر�شم خطوط تبين حدود ال�شندوق، فيظهر البعد الثالث لل�شندوق.

    
  ال�سكل )1-30(: اإنهاء ر�شم ال�شندوق بم�شح الخطوط الزائدة.
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ال�سكل )1-31(: ر�شم تفا�شيل الطاولة، ثم م�شح الخطوط الزائدة.

    
  ال�سكل )1-32(: اإنهاء ر�سم الطاولة.             

    ال�سكل )1-33(: تلوين الطاولة بالألوان المن�سجمة.
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ار�سم منظورين لمكعب )روبيك( ال�سهير، م�ستخدًما قواعد المنظور الخطي، ثم لون الأول بالألوان  -
المن�سجمــة، والثانــي بالألوان المتباينة، كما فــي الأ�ســكال: )1-34(، و)1-35(، و)36-1(، 

و)37-1(.

         ال�سكل )1-34(: ر�سم مكعب من نقطة التال�سي.             ال�سكل )1-35(: تق�سيم كل واجهة  اإلى ت�سعة مربعات.

             
ال�سكل )1-36(: تلوين المكعب بالألوان المن�سجمة.             ال�سكل )1-37(: تلوين المكعب بالألوان المتباينة.

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

نشاط (1):         
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نشاط (1):         

الدرس الثالث: تطبيقات على 
المنظور الخطي. 

النتاجات الخاصة بالدرس
يتعرف تطبيقات املنظور اخلطي. -
ينفذ ر�سًما منظوريًّا لرواق داخلي، م�ستخدًما قواعد املنظور اخلطي. -
يكت�سب مهارة الدقة يف تطبيق قواعد املنظور. -

التكامل الرأسي والتكامل ا�فقي
الµàامπ الراSCض« 

كتاب الرتبية الفنية لل�سف التا�سع، اجلزء الأول، الوحدة الثانية، الدر�ص الثاين، املنظور الهند�سي.  -
الµàامπ ا’Cفق«

كتاب الرتبية املهنية لل�سف ال�سابع، الوحدة الثالثة، الر�سم الهند�سي، الدر�ص الثاين، ر�سم املنظور. -

مصادر التعلم
الكتاب المدر�سي، اللوح، جهاز الحا�سوب اأو جهاز الحا�سوب ال�سخ�سي المحمول، جهاز العر�ص، اأقالم 

ر�سا�ص، األوان خ�سبية، م�سطرة.

استراتيجيات التدريس المقترحة
التدري�ص املبا�رس )ال�سوDال واجلواب، احلوار واملناق�سة(، التعلم عن طريق الأن�سطة.

عدد الحصص: حصة واحدة. 
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يرحب املعلم بالطلبة، ثم يكتب على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات اخلا�سة به. - 1
يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل )1-57( يف ال�سفحة )39(، ثم يطرح عليهم الأ�سÄلة الآتية: - 2

ما العنا�سر الفنية الموجودة في ال�سكل? �
ما المعاني الم�ستفادة منه? �
اأي ح�سارة عريقة يمثل? �
اعتماًدا على ال�سكل، ما اأكثر الألوان �سيوًعا في الفن الإ�سالمي? �

اإلى اإجابات الطلبة، ثم يو�سح لهم اأن احل�سارة الإ�سالمية العريقة اهتمت بالقيم اجلمالية  - 3 ي�ستمع املعلم 
التي متثلها الأ�سكال الهند�سية املتنوعة يف املحاريب، والقباب، وامليادين، والبوابات، وتدرجات اللون 
تقوم على  التي  الإ�سالمية،  القباب  النجمية يف  الأطباق  ت�سمن موزاييك  ال�سكل  واأن  املزرق،  الأخ�رس 
الزخرفية املتكررة يف  بالدقة واملهارة، كما يظهر يف الوحدات  الزخرفية، والتي متتاز  الهند�سية   Çاملباد

الدائرة التي ل بداية لها ول نهاية.
يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكلني )1-58(، و)1-59( يف ال�سفحة )40(، اللذين ميثالن لوحات  - 4

فنية للفنانني العرب وامل�سلمني وامل�ست�رسقني، الذين ر�سموا الواقع العمراين يف الأحياء الإ�سالمية.
يطلÖ املعلم اإلى الطلبة –ديد نقاط التال�شي ‘ ال�شµلÚ ال�شابقÚ، ثم ي�شارcهم ‘ تنفيò الن�شاط التطبيقي  - 5

)1-4(، مراعني الدقة.
 يتابع املعلم الطلبة يف اأثناء تنفيذ الأن�سطة، ويوجههم، ويعززهم، ويجيب عن ت�ساوDلتهم. - 6
 يجمع املعلم بع�ص اأعمال الطلبة التي تتفاوت يف درجة الدقة والإتقان، ثم يعر�سها، ويناق�سهم فيها. - 7
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ار�سم منظوًرا خارجيًّا لواجهات منازل، م�ستخدًما قواعد المنظور الخطي، ومحاكًيا ال�سكل )38-1/   -
اأ، ب، جـ، د(، ثم لونه.

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG»≥« (1-4): التقومي املعتمد على الأداء.
اCداة الàقËƒ: �سلم التقدير.

ير�سم م�ستطياًل عموديًّا، ثم يحدد نقطة التال�سي، ثم ي�سع خطوًطا 1
من زوايا√.

اأر�سية 2 اإلى اأجزاء مت�ساوية؛ لر�سم  يق�سم اخلط ال�سفلي للم�ستطيل 
الرواق. 

يحدد نقطة على اخلط املمتد من زاوية امل�ستطيل ال�سفلية اليمنى؛ 3
لر�سم نهاية عمود من�ساأ.

يكرر ر�سم اأكرث من عمود على ال�سلع نف�سه.4
عموديqًا 5 ا  وخطًّ امل�ستطيل،  ميني  اجلدار،  على  عموديًّا  ا  خطًّ ير�سم 

اآخر؛ لر�سم نافذة.
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)اأ(                                                                                          )ب(

 

              
)جـ(                                                                   )د(

ال�سكل )1-38(: منظور خارجي لواجهات منازل.
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ار�سم منظوًرا خارجيًّا لطريق بين الأ�سجار، م�ستخدًما قواعد المنظور، ثم لونه بالألوان المن�سجمة، كما   -
في ال�سكل )39-1(.

ال�سكل )1-39(: منظور خارجي لطريق بين الأ�سجار با�ستخدام الألوان المن�سجمة.
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إجابات أسئلة الوحدة

ا’ùfضéاΩ ال∏Êƒ: التوافق بني جمموعة من الألوان التي تختلف م�سمياتها داخل العمل الفني، والتي متنح   - 1
امل�ساهد �سعوًرا بالراحة عند النظر اإليه، والتنقل بني جزئياته.

ي�سكل  ما  الفني؛  العمل  لونية داخل  التقاء م�ساحات  اللون عند  متييز م�سمى  القدرة على   :Êƒ∏ال الÑàاين 
ا لونيًّا تدركه العني. ت�سادًّ

اإليها من موقع  متثيل الأج�سام املرئية على �سطح منب�سط )اللوحة(، كما تبدو لعني الناظر   :»£ÿر اƒ¶املن
معني، ولي�ص كحالها يف الواقع.

fق£á الàالTض«: نقطة واقعة على خط االأف≤، تلتقي عندها اÿطوط املمتدة ‘ البعد الثالث للر�شم املنظوري.

قواعد اختيار الألوان املن�سجمة:  - 2
اأ   - الألوان المترابطة، وتدرجاتها.

ب- الألوان المنحدرة من اأ�سل واحد. 
جـ-  ان�سجام الألوان المحايدة.
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نشاط (1):         

عدد الحصص: حصتان. الدرس ا�ول: الخطوط ودالالتها

النتاجات الخاصة بالدرس    
يتعرف معنى اخلط، ودللته. -
يعي دور اخلط يف اإيجاد م�ساحات واأ�سكال خمتلفة. -
يفهم العوامل التكوينية املوDثرة يف اخلط. -
ير�شم م�شاحاä واأ�شµااًل فنية با�شتخدا Ωتل∞ اأنوا´ اÿطوط. -
يتعاون مع زمالئه يف اأثناء العمل. -

المفاهيم والمصطلحات
الخطوط  المائلة،  الخطوط  العمودية،  الخطوط  االأفقية،  الخطوط  الخط،  اأرVشية  الخط،  اأداة  الخط، 

المنµ�شرة، الخطوط االإ�شعاعية.

التكامل الرأسي والتكامل ا�فقي 
الµàامπ الراSCض«

 كتاب الرتبية الفنية لل�سف العا�رس، وحدة الت�سميم، الدر�ص الأول، عنا�رس الت�سميم الفني وتطبيقاته. -

 دليل املعلم لل�ش∞ ال�شابع، وحدة التعبÒ الفني بالر�شم والتلوين، الدر�ش االأو∫، اÿطوط ودالالتها. -
الµàامπ ا’Cفق«

كتاب الريا�سيات لل�سف الثامن، الوحدة ال�ساد�سة، الإن�ساءات الهند�سية. -

مصادر التعلم
األوان  املدر�سية،  املكتبة  )الإنرتنت(، مراجع من  العنكبوتية  ال�سبكة  ال�سور،  املدر�سي، مناذج من  الكتاب 

زيتية، األوان مائية، اللوح.

استراتيجيات التدريس المقترحة
التدري�ص املبا�رس )الق�سة، العر�ص التو�سيحي، ال�سوDال واجلواب(، التعلم عن طريق الأن�سطة، التفكري الناقد، 

التعلم عن Wري≤ العمل ا÷ماعي (اخرت زمياًل ثم �شارك(. 
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يحيي املعلم الطلبة، ويرحب بهم، وي�ساألهم عن اأحوالهم، ثم يكتب على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات  - 1
اخلا�سة به.

2 -  ،)50( ال�سفحتني  يف   )2-2( وال�سكل  جـ(،  ب،  اأ،   /1-2( ال�سكل  تاأمل  الطلبة  اإلى  املعلم  يطلب 
و)51(، اللòين يوVشëان اأنواًعا من اÿطوط امل�شتقيمة، واÿطوط ÒZ امل�شتقيمة.

يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية: - 3
عدد عنا�سر العمل الفني. �
ممَّ يتكون الخط? �
هل يوجد عمل فني خالm من الخط? �
ماذا نعني بالخط?  �
ما فوائد الخط? �

ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة، ثم يخربهم اأن لعنا�رس العمل الفني )تتاألف من النقطة، واخلط، واللون،  - 4
وال�سكل، والكتلة والفراÆ، وامللم�ص، والظل والنور( ارتباًطا وثيًقا باخلط؛ فهو جزء ل يتجزاأ منها. ثم 
يبÚ لهم اأن اÿط يتµون من نقاط عدة ، واأنه عن�رص اأ�شا�شي ‘ اأي عمل فني; فµل عمل فني ال يµاد 
يخلو من اÿط. وبناًء على Pل∂، يعر± املعلم اÿط باأنه �شل�شلة من النقاط املتال�شقة التي ت�شÒ ‘ اŒا√ 
معني، واأنه يعد اأقدم طرائق التعبري التي ا�ستخدمها الإن�سان واأكرثها �سهولة، واأنه ميثل اأحد عنا�رس العمل 

الفني، واأكرثها اأهمية.
يكتب املعلم على اللوح اأهم فوائد اخلط، وهي: - 5

 اأ  - تعريف الأ�سكال، وتحديدها.
ب- تق�سيم الم�ساحات.

جـ- تكوين الفراغات.
د  - اإحداث الخدا´ الب�شري.

يوزع املعلم على الطلبة ق�سا�سات ورقية فارغة، ثم يطرح عليهم ال�سوDالني الآتيني، دًدا خم�ص دقائق  - 6
لالإجابة عنهما:

عدد نوعين من اأنوا´ الخطوط. �
 اذكر مثاًل من الطبيعة على كل نوع. �

يطلب املعلم اإلى كل طالب كتابة اإجاباته يف الق�سا�سة. - 7
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يطلب املعلم اإلى كل طالب اإطالع زميله الذي بجانبه على اإجابته؛ ملطابقة الإجابات، واإ�سافة اجلديد   - 8
منها اإلى ق�سا�سته الورقية.

واإ�سافة اجلديد   - 9 ا،  بع�سً بع�سهم  اإجابات  يطلع كل )4( طلبة على   åالطلبة، بحي املعلم عدد  ي�ساعف 
منها، ثم كتابته يف ق�سا�ساتهم؛ فيتبادلون بذلك اخلربات واملعارف ويت�ساعف عدد الإجابات.

ي�شتمع املعلم اإلى اإLاباä الطلبة، ثم يبÚ لهم اأن للخطوط نوعÚ، هما: اÿطوط امل�شتقيمة، واÿطوط - 10
غري امل�ستقيمة، ثم يذكر اأمثلة على كل نوع، مو�سًحا لهم ذلك على النحو الآتي:

الخطوط الم�شتقيمة: الخطوط العمودية مثل االأ�شéار، والخطوط االأفقية مثل ال�شار´، والخطوط  اأ  - 
االإ�شعاعي``ة مثل اأ�شعة ال�شم�ش، والخطوط المنµ�شرة مثل انµ�شار اأ�شعة ال�شم�ش على �شطح فلزي،  

والخطوط المائلة مثل الوادي.
 êاأموا مثل  المتموLة  والخطوط  االأ�شماك،  مثل  المنëنية  الخطوط  الم�شتقيمة:  Zير  الخطوط  ب- 
البëر، والخطوط المتعرLة مثل الéبا∫، والخطوط اللولبية مثل الدواماä البëرية، والخطوط 

الحلزونية مثل الحلزون.
يوزع املعلم الطلبة اإلى )4( جمموعات، تتاألف كل منها من )3-5( طلبة، ويعني مقرًرا لكل جمموعة.- 11
ي�شارك املعلم الطلبة ‘ تنفيò الن�شاط ‘ ال�شاحة املدر�شية، اأو ‘ امل�رصì املدر�شي.- 12
يطلÖ املعلم اإلى cل ‹موعة اأن تختار نوًعا من اÿطوط; ملëاcاته، واإي†شاì �شµله با◊رcة على النëو - 13

الآتي: 
المجموعة الأولى: الخط الأفقي، والخط الإ�سعاعي.  -
المجموعة الثانية: الخط المنك�سر، والخط المائل. -
المجموعة الثالثة: الخط المنحني، والخط المتموج. -
المجموعة الرابعة: الخط الحلزوني، والخط الإ�سعاعي. -

الفني - 14 العمل  بعنا�رس  لربطها  )51-54(؛  ال�سفحات  يف  الأ�سكال  مالحظة  الطلبة  اإلى  املعلم  يطلب 
)مثل: اللون، والملم�ص، والظل والنور(، ثم يطرح عليهم ال�سوDالني الآتيني:

 كيف يوDثر اللون، والملم�ص، والظل والنور، والكتلة والفراÆ في الخط? �
 عدد العوامل الموDثرة في الخط. �
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يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم، ثم يو�سح لهم اأن اخلط يف العمل الفني يتاأثر باللون من حيå ال�سدة - 15
اأر�سية اخلط، وطبيعة اخلط؛ فالأر�سية تعني  تاأثري√ يف  للملم�ص  والنقاء، والدرجة )غامق، فا—(، واأن 
ال�سطح الذي ير�سم عليه اخلط، وطبيعة اخلط تعني بروز اخلط اأو غور√، ولذلك اأهمية كبرية يف حتديد 
امل�ستخدمة يف ر�سم اخلط )مثل:  الأداة  يعتمد كثرًيا على  الظل والنور  الفني، وعن�رس  العمل  مو�سوع 
القلم، والفر�شاة، والفëم، وP ÒZل∂(، واŒا√ اÿط يرتبط بعن�رصي الµتلة والفراÆ; اإP “ثل اÿطوط 

املتجهة فراغات، وم�ساحات، وكتاًل، انظر الأ�سكال يف ال�سفحتني )53(، و)54(.
يذكر املعلم العوامل التكوينية الآتية املوDثرة يف اخلط:- 16

لون اÿط و�شفاته، �شماä اÿط، العالقة بÚ اÿطوط، اأداة اÿط، اأرVشية اÿط، اŒا√ اÿط، Wبيعة  -
اخلط.

يناق�ص املعلم الطلبة يف الق�سية املطروحة للمناق�سة يف ال�سفحة )58(، وي�ستمع لآرائهم املتعددة، مبيًنا - 17
واÿط  االأفقي  اÿط   Úب يقع  خط  هو  املائل  اÿط  واأن   ،Úالع  ‘ نقلة  –دث  املائلة  اÿطوط  اأن  لهم 
العمودي بزوايا متعددة ‘ تل∞ االŒاهاä، واأنه Áنح املرء اإح�شا�ًشا با◊رcة، وال�شقوط، واالنëدار 

نحو الأ�سفل، اأو ال�سعود والرتفاع نحو الأعلى، وهو ما يجذب اإليه العني  اأكرث.
يطلÖ املعلم اإلى الطلبة تنفيò الن�شاط (2-1( يف ال�سفحة )58(، والن�شاط (2-2( يف ال�سفحة )60(.- 18
اأنوا´ اÿطوط ودالالتها، ون�ش - 19 اأحد الطلبة قراءة ق�شة (حياتنا ‘ خطوط(; ملعرفة  اإلى  يطلÖ املعلم 

الق�سة هو كالآتي:
وح�سنها  احلنون  بالأم  اأ�سبه  له  القطار  يبدو  اإذ  �سائقة؛  ومغامرات  كثرية  حكايات  مد  مع  }للقطار 
 èفما اإن ي�سعد على متنه حتى ي�سعر بالأمان، ويخلد اإلى ذاته، بعيًدا عن �سخب العمل، و�سجي .Åالداف
املدن. وكان كلما اأح�ص بالتعب والإرهاق ا�ستقل القطار، فيتخل�ص من روتينه اليومي، وميار�ص هواياته 

احلقيقية، مثل: م�ساهدة املناظر الطبيعية، وكتابة الق�سة، ونظم ال�سعر.
ان اإلى العقبة، وقد �سار بهدوء يف خط اأفقي م�ستقيم،  qانطلق القطار هذ√ املرة من العا�سمة الأردنية عم
حينÄذm بداأ مد ي�سعر بالهدوء والثبات وال�ستقرار والراحة والتزان، ولحß اأنه كلما �سار القطار اإلى 
الأمام يف نف�ص اخلط قدًما ظهر الت�ساع  يف الروDيا اأكرث فاأكرث، ويف هذ√ الأثناء اأم�سك مد بالقلم، 
وبداأ يخط م�ساهداته يف دفرت√، ثم نظر من النافذة، وبداأ يكتب قائاًل: ها هي الطبيعة اجلميلة، والأ�سجار 
الوارفة الظالل، ال�ساربة جذورها يف الأر�ص بخط عمودي، التي ت�سمو وتزدان بجمالها وخ�رستها، 
انحرف  وفجاأة  ثباتها.  والوقار يف  وال�سالبة  والقوة  وال�سموñ يف مالها،  والعظمة  بالرفعة  وتزهو 
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القطار يف خط منك�رس، فارتبك مد، وبداأ ي�سعر باحلرية، فاحلركة يف خط منك�رس كانت حادة قا�سية، 
قطعت الأجواء الهادئة التي كان ي�سعر بها، ثم �ساد الهدوء مرة اأخرى، فعاود الكتابة جمدًدا، ونظر اإلى 
ال�سم�ص حيå الإثارة يف خطوطها الإ�سعاعية، وهنا تفجرت طاقات مد الإبداعية، فزادته انطالًقا 
فيه  تكون  الذي  الوقت  وهو  ال�سماء،  كبد  ال�سم�ص  تو�سطت  حتى  يكتب  واأخذ  كتاباته،  يف  وعمًقا 
اإلى ال�سم�ص وا�ستماحها عذًرا  اأكرث م�ساك�سة واأ�سد حرارة، عندئذm نظر مد  خيوط ال�سم�ص الذهبية 
لإ�سدال ال�ستائر، فغلبه النعا�ص، ودخل يف �سبات عميق ⁄ ي�ستيقß منه اإل على �سوت ي�سدح: }نحن 
على م�سارف العقبةz، }نحن على م�سارف العقبةz. وفجاأة انحدر القطار بقوة من و�سعية اخلط الأفقي 
اإلى و�سعية اخلط املائل �رسيًعا؛ ما جعل مد ي�سعر اأنه قد ي�سقط اإلى الأ�سفل، ولكن هذا ال�سعور تال�سى 

بعدما و�سل اإلى مدينة العقبة باأمان واطمÄنان، فحمد اˆ كثرًيا.
توجه مد وامل�سافرون راجلني اإلى ميناء العقبة )ثغر الأردن البا�سم(، حيå اÿطوط املتموجة يف البحر، 
واحلركة املنتظمة يف اأمواجه، فتارًة اإلى الأعلى، وتارة اأخرى اإلى الأ�سفل، فقال مد يف نف�سه: �سبحان 
اˆ! ما هذا ال�سعور الذي يجتاح نف�سي? يا لروعة  هذ√ الأمواج التي بلغت الغاية يف ال�سال�سة والتنوع 
ا،  واملرونة! وما اأجمل هذ√ اجلبال بخطوطها املتعرجة! وقد حازت الكائنات البحرية على اإعجابه اأي�سً
اإلى  ثم  الداخل  اإلى  تغو�ص  العني، وجتعلها  انتباهه، فخطوطه جتذب  لفت  ما  اأكرث  احللزون هو  وكان 
اخلارج، كمن يدخل يف اأعماق حفرة ثم يخرج منها؛ ما اأ�سعر√ بالعمق، وال�رسعة، وال�سيق، والنفراج 

يف الوقت نف�سه.
يف اليوم التايل توجه مد اإلى وادي رم، حيå الطبيعة ال�ساحرة وامل�سهد الفريد الذي ل ي�ساهيه اأي 
م�سهد على وجه الأر�ص، ما اأجمل اÿطوط املنحنية يف الرمال!  اإنها خطوط تخلو من الزوايا، كاأن 
اإليها. وبعد  النظر  عيناك فرًحا عند  خطوط ر�سيقة، كلها وداعة وليونة، ترتاق�ص  فناًنا خطها وم�سى، 
هنيهة هبت عا�سفة حملت تلك الرمال بقوة، ثم نرثتها يف اجلو ب�سكل لولبي؛ ما عكر على مد �سفو 
مزاجه، ونقله من اأجواء الوداعة احلاملة اإلى حيå القوة، وال�رسعة، والدوران، فاأ�رسع عائًدا اإلى الفندق، 
ا اإن حياتنا ت�سري وفق خطوط خمتلفة؛ فتارًة ت�سري هذ√ اÿطوط نحو الأعايل، وتارة  وبداأ يفكر قائاًل: حقًّ
تنحدر نحو الهاوية، وتارًة متيل اإلى الهدوء وال�ستقرار وال�سكينة، وتارة تركن اإلى التذبذب واالرتباك 
واخلوف، وتارًة يغلب عليها �سعة الرزق والرغد وانفراج احلياة والأمل، وتارًة اأخرى ي�ستحوذ عليها 
ا! لذا قرر مد بعد انتهاء هذ√ الرحلة اأن  التعب وال�سيق وال�سنك والياأ�ص، اإن خطوط حياتنا عجيبة حقًّ

ي�سدر اأول ق�سة من تاأليفه، حتمل عنوان )حياتنا يف خطوط(.    
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اقراأ الن�ص ال�سابق، ثم اأجب عن الأ�سÄلة الآتية:- 20
ما ا�سم ال�سخ�سية الرئي�سة في الق�سة? �
لماذا يحب محمد ال�سفر بالقطار? �
اcPر اأ�شµا∫ الخطوط التي وردä في الن�ش? �
اذكر دللتها? �
عدد الأماكن ال�سياحية التي زارها محمد. �
ما الدرو�ص الم�ستفادة من الق�سة? �

21 - äطوط ودالالتها التي بدÿا لهم اأنوا´ اëًشVالطلبة، ثم يناق�شهم فيها، مو äاباLي�شتمع املعلم اإلى اإ
وا�سحة يف الق�سة.

اأو - 22 �شور  يتëدث عن Lمع  الòي  ال�سفحة )66(  (2-4( يف  الن�شاط   òتنفي الطلبة ‘  املعلم  ي�شارك 
لوحاä من �شبµة االإنرتنâ “ثل حرcة اÿطوط ÒZ امل�شتقيمة، والن�شاط (2-5( يف ال�سفحة )67( 
 Ωمن ت�شميم عمل فني اإر�شادي عن تر�شيد ا�شتخدا Öالطال Úµ“ ‘ طوط واأثرهاÿدور ا Úي يبòال

امليا√. 
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ا�شتخدΩ اأنوا´ الخطوط التي در�شتها في ر�شم االأ�شµا∫ االBتية:  -
الحياة البحرية. �
الطبيعة ال�سامتة. �
ال�سكل الزخرفي. �

ار�سم لكال الوجهني يف ال�سكل )2-1( �سعًرا متموًجا، اأو �سعًرا منحنًيا، اأو �سعًرا ملتويًا، اأو �سعًرا كاأ�سعة ال�سم�ص. -

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

اSضÎاá«é«J الàقËƒ املقÎحá: التقومي املعتمد على املالحظة. 
اCداة الàقËƒ: ال�سجل الق�س�سي.

ا�سم الطالب: �سامر اأمين.                     ال�سف: الثامن.            التاريï: 2019/11/10م.
1 -.äطوط( عند العمل ‘ ‹موعاÿا∫ اµشيد اأ�ش�Œ) ن�شاط òيظهر حما�ًشا لتنفي
يف�سل امل�ساركة يف املناق�سة ال�سفية يف مكان جلو�سه، اأكرث منها اأمام زمالئه.- 2
ميتلك الثقة الكافية للخروج اأمام زمالئه، وطرح اأفكار√ بحرية وطالقة بعد ت�سجيعه.- 3
ي�ستخدم اخلط يف ر�سم لوحات جميلة متنوعة.- 4
يتقن التلوين بالألوان الزيتية اأكرث من التلوين بالألوان املائية.- 5

ال�سكل )2-1(: ر�سم �سعر لوجه رجل، ووجه امراأة.

نشاط (1):         
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نشاط (1):         

الدرس الثاني: دور الخطوط 
العربية في التصميم الفني.

النتاجات الخاصة بالدرس    
يتعرف مفهوم اخلط العربي. -
 مييز اأنواع اخلط العربي. -
يوظف اخلط العربي يف الت�سميم الفني. -
ي�ست�سعر جماليات اخلط العربي. -

المفاهيم والمصطلحات
اخلط العربي، القيم اجلمالية، الن�سجام الب�رسي، الإيقاع، التنا�سب، اخلط الكويف.

الق»º ا÷ªال»á: اأحكام عقلية انفعالية، توجه الفرد نحو رغباته واجتاهاته وميوله اإلى جماليات الأ�سياء يف  -
الطبيعة؛ �سواء اأكانت هذ√ الأ�سياء من �سنع اخلالق عز وجل، اأم مما ابتكر√ الإن�سان واأبدع فيه.

ا’ùfضéاΩ الÑ�رص…: تاآلف العنا�رس الفنية يف ما بينها. -
ا’Eيقا´: تكرار منظم لوحدة اأو عن�رس من عنا�رس العمل الفني. -
احليوية،  - اإ�سفاء  بغية:  والتغري؛  الوحدة  بني  جتمع  منتظمة،  ب�سورة  احلركة  ترديد  ال©رب«:   §ÿا  ‘ ا’Eيقا´ 

امل�ساحات والفراغات  اإيجاد  الفني. ويتم ذلك عن طريق  العمل  والديناميكية، واجلمال، والتنوع على 
املنا�سبة بني احلروف والكلمات.

 الéàريديá ‘ الØنƒ¿: اعتماد الفنان يف اأعماله على اأ�سكال ومناذج جمردة، بعيًدا عن م�سابهة املرئيات يف  -
�سورتها الطبيعية كما هي يف الواقع. ومن اأ�سهر رواد التجريدية الفنان العاملي بابلو بيكا�سو.

الàناSض``Ö (الàناSض``Ö اÿ£``«): يعد التنا�سب اأحد اأهم الأ�س�ص اجلمالية لفن اخلــط العربي، وميثل مبداأ ت�سميم  -
احلــروف وهند�ستها، ويت�سمن دللة ا�ستخدام ن�سب احلروف بع�سها مع بع�ص، وذلك مبعرفة ن�سبة طول 
احلــرف اإلى عر�سه، مثل: قيا�ســات احلروف، واأبعادها واأطوالها، وعر�سهــا، ودقتها، وامل�سافات بينها، 

ومواقعها يف الكلمة الواحدة، ونظام ال�سطر الأفقي وال�سطر العمودي فيها.

عدد الحصص: حصة واحدة. 
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التكامل الرأسي والتكامل ا�فقي 
الµàامπ الراSCض«

دليل املعلم لل�سف ال�ساد�ص، ور الت�سميم، اإنتاج ت�سميمات من الأحرف وزخرفتها. -
دليل املعلم لل�سف ال�سابع، ور الت�سميم، جمالية احلركة يف اخلط العربي. -
كتاب الطالب لل�سف التا�سع، ور تاريï الفن، جمالت الفن الإ�سالمي. -

الµàامπ ا’Cفق« 
كرا�سة اخلط العربي لل�سف الثامن. -

مصادر التعلم
الكتاب املدر�سي، اللوح، م�سطرة طويلة للمعلم، طبا�سير ملونة، اأقالم تخطيط )فلوما�ستر(، بع�ص النماذج من 
الخط الكوفي، نماذج للحروف مكتوبة على بطاقات، علب األوان )ر�ص(، كرتون، ورق )الزبدة(، ل�سق 

)بال�ستر(، جهاز الحا�سوب، طابعة.

استراتيجيات التدريس المقترحة
التدري�ص املبا�رس )ال�سوDال واجلواب، العر�ص التو�سيحي(، التعلم عن طريق الأن�سطة، التعلم عن طريق العمل 

اجلماعي.
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الدر�ص  - 1 اللوح عنوان  اأحوالهم، ثم يكتب على  الطلبة، وي�ساألهم عن  التحية وال�سالم على  املعلم  يطرح 
والنتاجات اخلا�سة به.

يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل الأ�سكال يف ال�سفحات )69-72( ، ثم يطرح عليهم الأ�سÄلة الآتية:  - 2
عرف الخط العربي. �
لماذا التزم فنان الخط العربي منذ القدم بقواعد الخط، ولم يخرج عن الإطار التقليدي الخا�ص به? �
كيف ا�ستفاد رواد الخط العربي منه في الت�ساميم الفنية الحديثة?  �

يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم، ثم يعرف لهم اخلط العربي باأنه فن ت�سميم الكتابة؛ اإذ يعد اأحد اأهم اآثار  - 3
الثقافة العربية واالإ�شالمية، واأرقى خطوط العالم واأLملها من حيث: ال�شµل، وLما∫ الهند�شة، وبديع 
الن�سق. ويقرتن فن اخلط بالزخرفة العربية، وي�ستعمل يف املخطوطات والكتب، ول �سيما يف ن�سï القراآن 

الكرمي.
اإتقان اخلط  ا منه على  القدم بقواعد اخلط؛ حر�سً التزم منذ  العربي  اأن فنان اخلط  بعد ذلك يو�سح لهم 
واأ�سوله، وجتنًبا لنقد العارفني به. ثم يبني لهم كيف ا�ستفيد من اخلط العربي يف الت�سميم احلديå الذي 

اتخò اأ�شµااًل مبتµرة، مثل: االأزياء، واالأثاث، واالأدواä املتنوعة، واالأعما∫ الفنية. 
منها )3-5( طلبة، ويعني مقرًرا لكل جمموعة، مراعًيا  - 4 تتكون كل  اإلى جمموعات،  الطلبة  املعلم  يق�سم 

الفروق الفردية، ثم يعر�ص عليهم من دليل املعلم جمموعة من ال�سور التي تو�سح اخلط الكويف، والتي 
متثله الأ�سكال: )2-2(، و)2-3(، و)2-4(، ثم يطرح عليهم ال�سوDال الآتي: 

ماذا تعرف عن الخط الكوفي? �

ال�سكل )2-2(: الخط الكوفي المربع.
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ال�سكل )2-3(: الخط الكوفي الت�سكيلي.

ال�سكل )2-4(: �سكل زخرفي يتو�سطه لفß الجاللة بالخط الكوفي.
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ر بداية ظهور  - 5 pابُتك اأن اخلط الكويف خط عربي قدمي،  اإجاباتهم، ثم يو�سح لهم  يناق�ص املعلم الطلبة يف 
االإ�شالΩ ‘ مدينة الµوفة بالعراق، واأنه يعد من اأLود اأنوا´ اÿطوط �شµاًل ومنظًرا، وتن�شيًقا، وتنظيًما، 
واأن اأ�سكال احلروف فيه مت�سابهة وم�ستقيمة غالًبا، ثم يبني لهم اأن هذا اخلط يعتمد على قواعد هند�سية، 

تخفف من جمودها الزخرفة املت�سلة اأو املنف�سلة التي متثل خلفية الكتابة.
يعر�ص املعلم على الطلبة بع�ص النماذج لأحرف مكتوبة باخلط الكويف، كما يف ال�سكل )2-5/ اأ، ب،  - 6

جـ، د، هـ، و، ز( يف دليل املعلم؛ متهيًدا ملحاكاة تلك النماذج من الطلبة.

ال�سكل )2-5/ اأ(: الëرو± (اأ، ب، ä، ث، ñ ،ì ،ê، د، P، �ش، �ش، ن( في بداية الµلمة وو�شطها بالخط الµوفي.

ال�سكل )2-5/ ب(: الëرو± (�ش، �ش، �ش، Vش، ط، ®، ´، Æ( بالخط الµوفي.

ال�سكل )L /5-2`(: الëرو± (�ش، Vش، ط، ®، ´، Æ( في اBخر الµلمة بالخط الµوفي.
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ال�سكل )2-5/ د(: الëرو± (´، Æ، ±، ق، ك( بالخط الµوفي.

ال�سكل )2-5/ ه`(: الëرفان (ك، ∫( بالخط الµوفي.

ال�سكل )2-5/ و(: الحروف )و، ل، ي( بالخط الكوفي.

ال�سكل )2-5/ ز(: الحرف )ي( في نهاية الكلمة بالخط الكوفي.

يق�سم املعلم اللوح اإلى ق�سمني: اأحدهما لكتابة النماذج املراد تنفيذها، والآخر لل�رسح.  - 7
يكتب املعلم النموذج املراد تنفيذ√ على اجلانب الأمين من اللوح ب�سورة وا�سحة، مبيًنا اأجزاء الكلمة،  - 8

ًدا كل جزء منها؛ لتي�سري اكاة  وم�ستخدًما عدة األوان من اأقالم التخطيط )الفلوما�سرت(، اأو الطبا�سري، ودِّ
الطلبة لها.
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انظر  - 9 اإلى مربعات،  يق�سمه  لل�رسح( م�ستطياًل كبرًيا، ثم  الق�سم املخ�س�ص  اللوح )يف  املعلم على  ير�سم 
ال�سفحة )73(.

واBدابها - 10 الµتابة،  لوVشعية  ال�شليمة  الطريقة  اإلى  وير�شدهم   ،Ωلالأقال الطلبة  اإم�شاك  cيفية  املعلم   ßيالح
الأخرى.

يطلب املعلم اإلى بع�ص الطلبة اأن يكتبوا على اللوح بني احلني والآخر؛ جتنًبا للملل والإرهاق.- 11
يتجول املعلم بني الطلبة، وير�سدهم فرديًّا اأو جماعيًّا -بح�سب ما تقت�سيه ال�رسورة- اإلى مواطن ال�سعف - 12

التي يعانونها.
ثم - 13 منها،  الأف�سل  واختيار  ملناق�ستها،  الطلبة؛  اأعمال  من  متنوعة  مناذج  الدر�ص  نهاية  املعلم يف  يعر�ص 

عر�سها يف اإحدى الزوايا املميزة يف الغرفة ال�سفية.
يناق�ص املعلم الطلبة يف الن�ساطني )2-6(، و)2-7( يف ال�سفحة )74( ، ثم يطلب اإليهم اختيار اأحدهما - 14

لتنفيذ√.
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

خطوات الطباعة بالتفري≠ لعبارة مكتوبة باخلط الكويف-
اأح�سر لوحة جاهزة مكتوبة بالخط الكوفي، مثل: اˆ جل  جالله. �
�سع فوق اللوحة ورًقا �سفاًفا )ورق الزبدة(.  �
اطبع اللوحة على ورق الزبدة بقلم الر�سا�ص. �
اأفرÆ العبارة على ورق الزبدة، وPل∂ بق�شها بم�شرط اBمن. �
 األ�سق ورق الزبدة المفرÆ على لوح من الكرتون. �
لون الم�ساحة المفرغة با�ستخدام الألوان الزيتية، اأو بما ترا√ منا�سًبا. �
انزع ورق الزبدة عن لوح الكرتون لتظهر جملة )اˆ جل جالله( ملونة بالخط الكوفي. �

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

اSضÎاá«é«J الàقËƒ املقÎحá: التقومي املعتمد على املالحظة.
اCداة الàقËƒ: �سلم التقدير.

يتعرف مفهوم اخلط العربي.1
يعي اأهمية تنو´ ا�شتخداΩ اÿطوط العربية ‘ الت�شميم ا◊ديث.2
يحاكي النماذج املعرو�سة بدقة واإتقان.3
ينفذ ت�ساميم فنية با�ستخدام قواعد احلروف يف اخلط الكويف.4
يتعاون مع املجموعات الأخرى، ويتوا�سل معها.5
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

يوجه املعلم الطلبة اإلى اختيار حكمة، اأو عبارة، اأو حديå نبوي �رسيف، ثم كتابتها باخلط الكويف، مثل:  -
اأردن اأر�ص العزم.

يوجه املعلم الطلبة اإلى عمل ما ياأتي: -
البحå في �سبكة الإنترنت عن عبارة مكتوبة بالخط الكوفي. �
 حفß ال�سورة في جهاز الحا�سوب.  �
 طباعة النموذج با�ستخدام طابعة جهاز الحا�سوب. �
 طباعة النموذج على ورق الكرتون با�ستخدام ورق الكربون. �
ع بما يرا√ الطلبة منا�سًبا. � pتلوين ما ُطب 

ان،  - qعم )مثل:  الكويف  باخلط  ا�سمها  كتابة  ثم  اململكة،  افظات  اإحدى  اختيار  اإلى  الطلبة  املعلم  يوجه 
الزرقاء، اإربد، جر�ص، عجلون، ماأدبا، معان، الطفيلة(، ثم اإح�سار ل�سق )بال�سرت(، ثم الل�سق على الكلمة 
لتغطيتها كاملة، ثم ر�ص ورق الكرتون كاماًل )حول ا�سم املحافظة( با�ستخدام األوان )الر�ص( باللون الذي 

يريدون.
ترك الورق يé∞، ثم نز´ الال�ش≤ عنه. -
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نشاط (1):         

عدد الحصص: حصتان. الدرس الثالث: تصميم الشعار.

النتاجات الخاصة بالدرس
يتعرف مفهوم ال�سعار. -
 مييز اأنواع ال�سعارات بع�سها من بع�ص. -
يعي ا�ستخدامات ال�سعارات. -
يراعي خ�سائ�ص ال�سعار اجليد. -
ي�سمم �سعارات مبتكرة هادفة.  -
ي�ستمتع يف اأثناء فهم ت�ساميم متنوعة وحتليلها. -

المفاهيم والمصطلحات 
 ال�سعار.

التكامل الرأسي والتكامل ا�فقي
الµàامπ الراSCض«

دليل املعلم لل�سف ال�ساد�ص، املحور الثاين، الت�سميم، الدر�ص الأول، اأ�س�ص الت�سميم يف العمل الفني. -
كتاب الطالب لل�سف العا�رس، الوحدة الثانية، الت�سميم، الدر�ص الثاين، اأ�س�ص الت�سميم الفني وتطبيقاته. -

مصادر التعلم
الكتاب املدر�سي، اللوح، جهاز احلا�سوب اأو جهاز احلا�سوب ال�سخ�سي املحمول، جهاز العر�ص، اأوراق 

بي�ساء، اأقالم ر�سا�ص، اأقالم ملونة، م�سطرة.

استراتيجيات التدريس المقترحة
التدري�ص املبا�رس  )احلوار واملناق�سة، ال�سوDال واجلواب(، التعلم عن طريق العمل اجلماعي، التعلم عن طريق 

الأن�سطة، التعلم عن طريق امل�ساريع.
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يعرب املعلم عن فرحه بروDية الطلبة، ثم يكتب على اللوح عنوان الدر�ص، والنتاجات اخلا�سة به. - 1
الأ�سكال: )2-57(، )2-58(، و)2-59( يف  - 2 ال�سعارات يف  ت�ساميم  تاأمل  الطلبة  اإلى  املعلم  يطلب 

ال�سفحة )76(، ثم يوجه اإليهم الأ�سÄلة الآتية:
ما عنا�سر الت�سميم الفني واأ�س�سه الموجودة في ال�سعارات ال�سابقة? �
ماذا تعني لك كلمة )�سعار(? �
هل ت�ستطيع اأن تفهم المق�سود من ال�سعار، من دون اأن يت�سمن اأي كتابة ن�سية? �

يناق�ص املعلم الطلبة يف اإجاباتهم، ثم يو�سح لهم اأن ال�سعار يتكون من عنا�رس واأ�س�ص فنية متنوعة، مثل:  - 3
النقطة، واخلط، وال�سكل، واحلركة، والإيقاع، والتوازن، وغري ذلك، واأنه رمز مرئي، وهوية مميزة، واأنه 
يحوي الكثري من العنا�رس ال�سكلية واخلطية واللونية، واأنه ي�ستخدم عالمة جتارية ل�سلعة ددة، اأو رمًزا 

ملجموعة من النا�ص �سمن اإطار معني، مثل �رسكة جتارية، اأو نادm ريا�سي، اأو غري ذلك.
يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية: - 4

ما وظيفة ال�سعار? �
اذكر اأنواًعا من ال�سعارات. �
ما المق�سود بال�سعارات الجماعية، وال�سعارات الفردية، مع ذكر مثال على كل منها? �

اجلهة  - 5 متثل  اإنها  اإذ  متنوعة؛  ا�ستخدامات  لل�سعارات  اأن  لهم  يو�سح  ثم  الطلبة،  لإجابات  املعلم  ي�ستمع 
املالكة لل�سعار، والعالمة التجارية امل�سجلة لها، ف�ساًل عن دللة مكونات ال�سعار على ما تقدمه هذ√ اجلهة 
من خدمات، اأو ت�سهيالت، اأو �سلع. ثم يبني لهم اأن لل�سعارات اأنواًعا كثرية، منها: ال�سعارات التجارية 
)الوقاية،  التثقيفية  وال�سعارات  والطبية(،  العالجية  )اخلدمات  ال�سحية  وال�سعارات  وال�رساء(،  )البيع، 
تق�سم ق�سمني:   ال�سعارات  التعليمية )املدار�ص، واجلامعات(، وغري ذلك، واأن  والإر�ساد(، وال�سعارات 
ال�سعارات اجلماعية، مثل: �سعارات الدول، وال�رسكات، والأندية، واملوD�س�سات احلكومية والجتماعية. 
التوا�سل الجتماعي، مثل:  وال�سعارات الفردية، مثل: �سفحة املوقع الإلكرتوين، و�سفحات �سبكات 

الفي�ش بوك، اأو التويرت، وÒZهما.
الفردية  - 6 الفروق  مراعًيا  منها )3-5( طلبة،  تتكون كل  اإلى )5( جمموعات عمل،  الطلبة  املعلم  يق�سم   

بينهم، ويعني مقرًرا لكل جمموعة، ثم يطلب اإليهم درا�سة خ�سائ�ص ال�سعار اجليد املوجودة يف ال�سفحتني 
)77(، و)78(، على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: ب�ساطة الت�سميم. -
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المجموعة الثانية: مميز التكوين. -
المجموعة الثالثة: متنوع ال�ستخدامات. -
المجموعة الرابعة: ا�ستمرارية التاأثير. -
المجموعة الخام�سة: مالءمة الت�سميم. -

يطلب املعلم اإلى اأفراد املجموعات الإجابة عن الأ�سÄلة الآتية يف )10( دقائق: - 7
ماذا تعني الخ�سي�سة المطروحة لكل مجموعة? �
ما اأهميتها?  �
ما تاأثيرها في جودة ال�سعار?  �

يدون مقرر كل جمموعة اإجابات جمموعته على الورق، ثم تناق�ص كل جمموعة باقي املجموعات يف اإجابتها. - 8
يلخ�ص املعلم النتائè على اللوح، مو�سحا للطلبة اأن خ�سائ�ص ال�سعار اجليد تتمثل يف مكونات ال�سعار  - 9

اإي�سال  يف  بفاعلية  ت�سهم  والتي  الفهم،  و�سهولة  والتنوع،  والنت�سار،  والتفرد،  اجلودة،  متنحه  التي 
م�سمون ال�سعار، واأهدافه، ومعانيه، مثل: �سعار �رسكة اأبل لل�سناعات الإلكرتونية.

ت�سميم - 10 املدر�سي، مراعني مراحل  القدم  لفريق كرة  �سعار  ت�سميم  املجموعات  اأفراد  اإلى  املعلم  يطلب 
ال�سعار الوارد ذكرها يف ال�سفحة )79(؛ على اأن ت�سمم كل جمموعة �سعاًرا واحًدا، وتعر�ص مراحل 

ت�سميمه، والغاية منه، واملعاين امل�ستفادة منه. 
يطلÖ املعلم اإلى الطلبة تنفيò الن�شاط (2-8( الذي ورد يف ال�سفحة )80(، والذي ت�سمن درا�سة �سعار - 11

ل�رسكة �سياحية ا�سمها )Polixena(؛ بغية فهم خطوات ت�سميم ال�سعار الأربع وا�ستيعابها.
ي�رسح املعلم خطوات ت�سميم ال�سعار، مو�سًحا اأهميتها يف اإ‚از الت�سميم ب�سكل منظم. - 12
 يعر�ص املعلم على الطلبة ال�سعارات التي متثلها الأ�سكال: )2-6(، و)2-7(، و)2-8(، و)2-9(، ثم - 13

يناق�شهم ‘ عنا�رصها التµوينية، ثم يطلÖ اإلى cل WالÖ تنفيò الن�شاط (2-9( الذي ورد يف ال�سفحة 
)81(، والذي ت�سمن ت�سميم �سعار خا�ص بالطالب، با�ستخدام احلرف الأول من ا�سمه الأول والأخري، 

مع اللتزام بخ�سائ�ص ال�سعار اجليد.
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ال�سكل )2-6(: ت�سميم �سعار من حرفي )Æ(، و)د(.                    ال�سكل )2-7(: ت�سميم �سعار من حرفي )ف(، و)ح(.

  ال�سكل )2-8(: ت�سميم �سعار من حرفي )L(، و)B(.          ال�سكل )2-9(: ت�سميم �سعار من حرفي )S(، و)�ص(.

يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية:- 14
لماذا تحر�ص كل مدر�سة حديثة على وجود �سعار مميز لها? �
ما العنا�سر ال�سكلية التي يمكن اأن يحويها �سعار مدر�ستك? �
براأيك، ما الألوان المنا�سبة ل�سعار مدر�ستك? هل هي من�سجمة اأم متباينة? لماذا? �

يطلÖ املعلم اإلى الطلبة تنفيò الن�شاط (2-10( الذي ورد يف ال�سفحة )81(، والذي ت�سمن ت�سميم - 15
كل طالب �سعاًرا ملدر�سته، با�ستخدام خطوات ت�سميم ال�سعار الأربع التي در�سها �سابًقا، ثم عر�سه على 

زمالئه، و�رسح ت�سميمه لهم، وال�ستماع لآرائهم.
يوجه املعلم اإلى الطلبة الأ�سÄلة الآتية:- 16

ما مخاطر اإطالق العيارات النارية على الفرد، والمجتمع? �
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�  äالق العياراWمعي، في ما يخ�ش اإéثر الت�شاميم الفنية في ت¨يير ال�شلوك الفردي وال�شلوك الDي∞ توc
النارية?

على  � الأفراد   åلح الفني  الت�سميم  يت�سمنها  اأن  يمكن  التي  والخطية  واللونية  ال�سكلية  العنا�سر  ما 
المتناع عن اإطالق العيارات النارية في المنا�سبات?

اإعداد - 17 ال�سفحة )83(، والذي ت�سمن  الذي ورد يف  الن�شاط (11-2(   òتنفي الطلبة  اإلى  املعلم   Öيطل
الطالب ت�سميما لعمل فني با�ستخدام برنامè حا�سوبي منا�سب، ي�سجع المتناع عن اإطالق العيارات 

النارية يف املنا�سبات؛ نظًرا اإلى �رسرها وخطورتها على املجتمع.
 يطلÖ املعلم اإلى الطلبة تنفيò الن�شاط (2-12( الذي ورد يف ال�سفحة )83(، والذي ت�سمن مناق�سة - 18

ثم  التكوينية،  الكربى )نه�سة(، وفهم عنا�رس√  العربية  الثورة  �سعار  اأع�ساء جمموعته يف رموز  الطالب 
عر�ص كل جمموعة نتائجها اأمام بقية املجموعات.
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

يعر�ص املعلم �سعار وزارة التنمية الجتماعية الأردنية الوارد ذكر√ يف ال�سكل )2-10( من دليل املعلم،  -
ثم يطلب اإليهم حتليل عنا�رس ال�سعار التكوينية، ومعانيه، والهدف منه.

ال�سكل )2-10(: �سعار وزارة التنمية الجتماعية الأردنية. 

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

اSضÎاé«J»اä الàقËƒ املقÎحá: التقومي املعتمد على الأداء.
اCداة الàقËƒ: �سلم التقدير.

 يتعرف مفهوم ال�سعار، واأنواعه، واأهميته.1
 يتعرف خ�سائ�ص ال�سعار اجليد، ومراحل ت�سميم ال�سعار.2
 يحلل عنا�رس ال�سعار التكوينية، ويحدد الغر�ص منها.3
 ي�سمم �سعاًرا وفق مراحل ت�سميم ال�سعار الأربعة.4
 يناق�ص زمالء√ يف املجموعة، وي�ساركهم العمل بفاعلية. 5
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�سمم �سعاًرا وطنيًّا، م�ستخدًما العنا�رس التكوينية يف ال�سكل )2-11/ اأ، ب، جـ، د، هـ(؛ احتفاء بيوم  -
ا�ستقالل اململكة الأردنية الها�سمية، الذي يوافق اخلام�ص والع�رسين من �سهر اأيار يف كل عام.

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ال�سكل )2-11/ ب(: كلمة )ال�ستقالل(ال�سكل )2-11/ اأ(: علم المملكة الأردنية الها�سمية.      
.åبالخط الهند�سي الحدي

 ال�سكل )2-11/ د(: التاج الملكي.   ال�سكل )2-11/ جـ(: ال�سنابل الخ�سراء.

ال�سكل )2-11/ هـ(: ت�سميم الرقم )25(، وكلمة )اأيار(.
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إجابات أسئلة الوحدة

اÿ§: �شل�شلة من النقاط املتال�شقة التي ت�شÒ باŒا√ معÚ، وهو يعد اأقدΩ و�شائل التعبÒ التي عرفها االإن�شان   - 1
واأ�سهلها، واأحد عنا�رس العمل الفني واأكرثها اأهمية؛ اإذ اإنه يقوم على تق�سيم امل�ساحات، وحتديد الأ�سكال، 

وتكوين الفراغات، وله بعد واحد فقط هو الطول.
الûض©ار: رمز مرئي وهوية مميزة، وهو يحوي العديد من العنا�رس ال�سكلية واخلطية واللونية، وي�ستخدم  -

ال�رسكة  مثل:  معني،  اإطار  �سمن  النا�ص  من  ملجموعة  رمًزا  اأو  ددة،  ل�سلعة  جتارية  عالمة  بو�سفه 
التجارية، والنادي الريا�سي، وغري ذلك.

-  äاهاŒرك من نقطة واحدة اأو عدة نقاط، و‘ اëمن الت èخطوط م�شتقيمة تنت :á«YÉ©°TE’G •ƒ£ÿG
باالإثارة، وال�شدمة، واالنطالق، وامل�شاc�شة، والعن∞،  اإح�شا�ًشا  امل�شاهد   Úمتعددة، و–دث ‘ ع

والنفجار، والعمق.
اأو اÿارê، ب�شµل  - الداخل  تت�شµل من نقطة تتëرك ب�شورة دائرية نëو  خطوط   :á«fhõ∏◊G •ƒ£ÿG

اأفقي ووري، ونراها يف القواقع البحرية، والنباتات املت�سلقة، وب�سمات الأ�سابع، وتوحي باحلركة، 
والعمق، وال�رسعة، وال�سيق عند ر�سمها من اخلارج اإلى الداخل، وبالفرج والت�ساع عند ر�سمها من 

الداخل اإلى اخلارج.

ájOƒª©dG •ƒ£ÿG: خطوط توحي للم�شاهد االإح�شا�ش باالرتفا´، وال�شمو،  والعظمة، وال�شموñ، والثقة،   - 2
والوقار، وال�سالبة، والقوة.

á∏FÉŸG •ƒ£ÿG: خطوط توحي للم�شاهد االإح�شا�ش با◊رcة، وال�شقوط، واالنëدار نëو االأ�شفل، اأو  -
ال�سعود والرتفاع نحو الأعلى.

عند  - وال†شي≤  وال�رصعة،  والعم≤،  با◊رcة،  االإح�شا�ش  للم�شاهد  توحي  خطوط   :á«fhõ∏◊G  •ƒ£ÿG
ر�سمها من اخلارج اإلى الداخل، وبالفرج والت�ساع عند ر�سمها من الداخل اإلى اخلارج.

بùضاáW الà�ضº«ª: اأن يتكون من عنا�رس ددة، وا�سحة التكوين، �سهلة الفهم.  - 3
‡»õ الƒµàين: اأن يكون اأ�سياًل، وفريًدا، ودالًّ على اإبداع ومتيز، وذا عنا�رس حديثة التكوين. -
مàنƒ´ ا’Sضîàداماä: اأن ت�سمح خ�سائ�سه التكوينية با�ستخدامه بحجوم وقيا�سات متنوعة على مواد  -

خمتلفة.
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اSضªàراريá الàاÒKC: اأن يبقى ح�سور√ قويًّا عدة �سنني، وقاباًل للتطوير والتحديå امل�ستمر. -
مالءمá الà�ضº«ª: اأن تنا�سب مكوناته الوظيفة التي ميثلها، والفÄة العمرية امل�ستهدفة، واأن تالئم األوانه  -

اأذواقهم، وجتذبهم اإلى ال�سلعة التي يقدمها.

ªL™ امل©∏ƒماä: يتمثل ذلك يف اأخذ املوا�سفات املطلوبة من مالك ال�سعار، وطبيعة الوظيفة واخلدمة التي   - 4
يقدمها املنتè، وما يرغب من اأ�سكال واألوان وحجوم وا�ستخدامات.

وتاأثري  -  ،èللمنت والقت�سادية  والجتماعية  النف�سية  النواحي  درا�سة  ذلك يف  يتمثل   :áضSالدراh  åëÑال
ا، وماهية الألوان واحلجوم التي تنا�سبه. عنا�رس الت�سميم وتاآلفها مع بع�سها بع�سً

Vhض™ ا’Cفµار hالà�ضƒراä: يبداأ امل�سمم و�سع اأفكار√ يف ر�سوم �رسيعة )�سكت�سات(، �سمن اولت  -
عديدة، ي�سل منها اإلى ت�سور جيد لل�سعار، ويختار بعد ذلك األوانه وقيا�ساته.

الà�ضh º«ªالÑ£à»≤: يختار امل�سمم الطريقة املنا�سبة للتنفيذ، اإما با�ستخدام برامè حا�سوبية متعددة، واإما  -
الت�سميم  تام يف  قبول  اإلى  ي�سل  ور�سومه، حتى  اأفكار√  تطبيق  يبداأ  ثم  اليدوية،  الطريقة  با�ستخدام 

املطلوب.
5 - يوDثر ال�سعار اجليد يف و�سوح الفكرة التي يحملها عند امل�ساهد، وحتقيق اأهداف مالك ال�سعار من ت�سويق 
ال�شلعة ون�رصها ‘ و�شائل االإعالن، وتوليد الف†شو∫ لدi امل�شاهد، والرZبة ‘ امتالك ال�شلعة التي Áثلها.
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áãdÉãdG IóMƒdG 33
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نشاط (1):         

عدد الحصص: حصتان. الدرس ا�ول: فنون بالد ما بين النهرين.

النتاجات الخاصة بالدرس  
يتعرف جمالت فنون بالد ما بني النهرين. -
مييز خ�سائ�ص فنون بالد ما بني النهرين. -
ينفذ عماًل فنيًّا متاأثًرا بفنون بالد ما بني النهرين. -
يتذوق القيم اجلمالية يف فنون ح�سارة بالد ما بني النهرين. -

المفاهيم والمصطلحات
 âëرية، النé◊ا ìاالأ�شطورية، االأل``وا äائن``اµال ،äامل�شال ،äا◊†ش``ارة، االإرث ا◊†شاري، الزاق``ورا

البارز، النحت املج�سم.

التكامل الرأسي والتكامل ا�فقي 
الµàامπ ا’Cفق«

كتاب التاريï لل�سف الثامن، الوحدة الأولى، تاريï ح�سارات بالد الرافدين. -
كتاب اللغة العربية لل�سف الثامن، الوحدة ال�ساد�سة، الفن واحلياة، حدائق بابل املعلقة.  -

مصادر التعلم
الكتاب املدر�سي، اللوح، مناذج من ال�سور، ال�سبكة العنكبوتية )الإنرتنت(، مراجع من املكتبة املدر�سية.

استراتيجيات التدريس المقترحة
التعلم عن طريق  العمل(،  اأوراق  املوجهة،  القراءة  )ال�سوDال واجلواب، احلوار واملناق�سة،  املبا�رس  التدري�ص 

العمل اجلماعي، التعلم عن طريق الأن�سطة.
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 يحيي املعلم الطلبة، ويرحب بهم، وي�ساألهم عن اأحوالهم، ثم يكتب على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات  - 1
اخلا�سة به.

ميهد املعلم للدر�ص بطرح الأ�سÄلة الآتية:  - 2
عرف م�سطلح الح�سارة. �
لماذا �سميت ح�سارة بالد ما بين النهرين بهذا ال�سم? �
عدد بع�ص الثقافات التي تعاقبت على بالد ما بين النهرين. �

يناق�ص املعلم الطلبة يف مفهوم احل�سارة، ثم يبني لهم اأنها اأهم ما مييز ال�سعوب، واأنها تطبع كل بلد بطابع  - 3
خا�ص من حيå: العادات والتقاليد، واأ�سلوب املعي�سة، واملالب�ص، والقيم الدينية والأخالقية، والقدرة 
على الإبداع يف خمتلف املجالت. ثم يبني لهم اأن ح�سارة بالد ما بني النهرين هي ح�سارة ن�ساأت على 
�سفاف نهري دجلة والفرات، واأن العديد من �سعوب ال�رسق الأو�سط تعاقبت على رعايتها، والإ�سهام 
التي   äالثقافا اأبرز  واأن  العربية،  املنطقة  لفنون  االأولى  االأ�شو∫  لة  uµش� oم ا◊†شاري،  االإرث  بفاعلية ‘ 

اأثرت يف هذ√ احل�سارة هي: ال�سومرية، والأكادية، والبابلية، والأ�سورية، والكلدانية.
يبني املعلم للطلبة الأماكن التي ظهرت فيها فنون بالد ما بني النهرين، انظر ال�سكل )3-1( يف ال�سفحة )88(. - 4
يوجه املعلم الطلبة اإلى قراءة الدر�ص يف ال�سفحات )88-98( يف )10( دقائق. - 5
ير�سم املعلم على اللوح خمطًطا تو�سيحيًّا ملجالت فنون بالد ما بني النهرين على النحو الآتي: - 6

النقو�ص 
واخلزف

الر�سم العمارة

العمارة 
الدينية

العمارة 
املدنية

عمارة 
املدن

العمارة 
ال�سكنية

النحت 
املج�سم

‹ا’ä فنƒ¿ بالد ما بني النهرين

النحت 
البارز

الكائنات 
الأ�سطورية

الألواح 
احلجرية

الم�سالت

النحت

ال�سكل )3-1(: مجالت فنون بالد ما بين النهرين.
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يوزع املعلم الطلبة اإلى )5( جمموعات، تتكون كل منها من )3-5( طلبة، ويعني مقرًرا لكل جمموعة،  - 7
ويحدد املهام املطلوبة من كل جمموعة، وي�سميها على النحو الآتي: 

املجموعة الأولى:  فن العمارة )العمارة الدينية(. -
املجموعة الثانية:  فن العمارة )العمارة املدنية(. -
املجموعة الثالثة:  فن النحت. -
املجموعة  الرابعة: فن الر�سم. -
املجموعة اخلام�سة: فن النقو�ص واحلرف. -

يطلب املعلم اإلى كل جمموعة قراءة الفقرة املحددة لهم من الكتاب املدر�سي. - 8
يوزع املعلم اأوراق عمل على كل جمموعة بح�سب املو�سوعات، على النحو الآتي: - 9

- .(á«ارة الدينª©ال) ارةª©ل≈:  فن الhC’ا áYƒªéامل
القالع  � مثل  المح�سنة،  المباني  ت�سييد  بكثرة  النهرين  بين  ما  بالد  ح�سارة  عمارة  امتازت  لماذا 

والح�سون?
تعد الزاقورات اأحد اأهم الأمثلة على العمارة الدينية في ح�سارة بالد ما بين النهرين. عرفها، ثم  �

اذكر مثاًل عليها?
- .(á«fارة املدª©ال) ارةª©فن ال  :á«fاãال áYƒªéامل
 اذكر اأق�سام العمارة المدنية. �
 �سع اإ�سارة )√( بجانب العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )x( بجانب العبارة غير ال�سحيحة في ما ياأتي: �

ت�سد  § دفاعية  قوة  لت�سكيل  مرتفعة  ربوات  النهرين على  بين  ما  بالد  المدن في ح�سارة  بنيت 
هجمات العدو )            (.

ابتكر البناءون في ح�سارة بالد ما بين النهرين ال�سقوف الخ�سبية لال�ستغناء عن الطين المجفف   §
.)            (

تعد مدينة بابل اأنموذًجا لعمارة المدن في ح�سارة بالد ما بين النهرين، وق�سر )خور�ساباد( في  §
نينوى مثال على العمارة ال�سكنية  )            (. 

- .âëفن الن :áãالãال áYƒªéامل
� ?âëا اهتم الملوك في ح†شارة بالد ما بين النهرين بفن النPلما
اذكر اأق�سام النحت في ح�سارة بالد ما بين النهرين.  �
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اذكر خ�سائ�ص النحت المج�سم في ح�سارة بالد ما بين النهرين. �
- .ºضSفن الر :á©الراب áYƒªéامل
امالأ الفراÆ بما هو منا�سب في الجمل التالية: �

)مزج الألوان، مكانته، تدرج الألوان، الأزرق، الأ�سفر، الأرجواني(.
اأتقن فنانو بالد ما بين النهرين اأ�سلوب.............. في الر�سم. §
من اأكثر الألوان التي ا�ستخدمت في الر�سم:..............، والأحمر، والأ�سفر، والبرتقالي. §
يكبر ال�سخ�ص اأو ي�سغر في ر�سوم فناني بالد ما بين النهرين تبًعا لـ................. . §
اأظهر فنانو بالد ما بين النهرين تقنية عالية في ا�ستخدام اللون الواحد، بدرجات مختلفة، وذلك  §

لمعرفتهم بطريقة........................ بع�سها ببع�ص.
- .±õÿاh ¢Tƒفن النق :áضùامÿا áYƒªéامل
امالأ الفراÆ بما هو منا�سب في الجمل الآتية: �

)التلوين، الآ�سوريين، الحيوانات، الأختام الأ�سطوانية، قوة الع�سالت، الأ�سود، الماعز، 
الن�سر، ال�سقر، الخيول، الطالء(.

كانت النقو�ص الحجرية والفخارية تمثل بع�ص..................، ومنها:..................،  �
و....................، و.................، وقد و�سل ر�سمها عند.................. حد 

الروعة والإتقان، حيå بالغوا في تمثيل...................... والدقة في تنفيذها واإبرازها. 
ا�ستهر البابليون بـ.....................، وا�ستهر ال�سومريون بــ ........................، اأما  �

الآ�سوريون فقد اأتقنوا فن.............. و............... .
ًها، وم�ساعًدا، ومر�سًدا.- 10 يتجول املعلم بني املجموعات موجِّ
تعر�ص كل جمموعة عملها على بقية املجموعات ملناق�ستها.- 11
القالع - 12 ببناء  اهتمت  النهرين  بني  ما  بالد  ح�سارة  اأن  لهم  يبني  ثم  اإجاباتهم،  يف  الطلبة  املعلم  يناق�ص 

واحل�سون؛ نظًرا اإلى تاريï املنطقة احلافل باحلروب والغزوات الكثرية. 
الزاقورة، - 13 مثَّل  والذي   ،)89( ال�سفحة  يف  ورد  الذي   )2-3( ال�سكل  تاأمل  الطلبة  اإلى  املعلم  يطلب 

يرتاوح عددها  متعددة،  تتاألف من طبقات  واأنها مدرجات  الدينية،  واأهميتها  بالزاقورات  يعرفهم  ثم 
بÚ ثالث Wبقاä و�شبع Wبقاä، واأن اأÈcها يµون ‘ االأ�شفل، واأ�ش¨رها ‘ االأعلى، ويتوLها معبد 

�سغري، واأن قاعدتها تكون مربعة اأو م�ستطيلة ال�سكل.
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يبني املعلم للطلبة التق�سيمات الآتية للعمارة املدنية:- 14
والمباني  الخا�سة،  المن�ساآت  في  الهند�سية  الأ�س�ص  على  باعتماد√  النوع  هذا  امتاز  الªد¿:  ªYارة   -   Cا
العامة، وتخطيط المدن، وبنائه على ربوات م�سطنعة عالية في الغالب، لت�سكيل قوة دفاعية ت�سد 

هجمات العدو. ومن اأ�سهرها مدينة بابل، انظر ال�سكل )3-3( في ال�سفحة )90(.
عن  ال�ستغناء  بهدف  البناءون  ابتكرها  التي  والقباب  بالعقود  النوع  هذا  امتاز   :á«نµضùال ال©ªارة   -Ü
تلك  اأ�سهر  ومن  البناء.  عملية  في  المجفف  الطين  على  معتمدين  لندرتها،  الخ�سبية  ال�سقوف 
المباني: ق�سر بابل في العهد الكلداني، وق�سر خور�ساباد في نينوى )عا�سمة الآ�سوريين(، انظر 

ال�سكل )3-4( في ال�سفحة )91(، وق�سر نبوخذ ن�سر، وبرج بابل بجنانه المعلقة. 
يناق�ش املعلم الطلبة ‘ الن�شاط (3-1(، الòي يتëدث عن ر�شم لوحة فنية ëÃاcاة فن العمارة ‘ بالد - 15

ما بني النهرين.
يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل )3-5(، الذي يبني قلعة مهدمة متثل فن العمارة يف بالد ما بني - 16

النهرين.
17 - ïفكر( يف ال�سفحة )92(، ثم يو�سح لهم اأن تاري( ال بندDو�سو )ال بند )ف�رسDيناق�ص املعلم الطلبة يف �سو

تاأثر  للتدمري والنهب وال�رسقة، ف�ساًل عن  اآثارها  اإلى تعر�ص  اأف�ست  التي  العراق حافل باحلروب  دولة 
املنطقة بالعوامل الطبيعية، مثل: الرياح، والنهيارات، وعوامل احلت والتعرية لل�سخور، ثم يو�سح لهم 
اأن بناء املن�ساآت واملدن على ربوات عالية كان بهدف  ت�سكيل قوة دفاعية ل�سد هجمات العدو، واأن بناء 

الزاقورات يعزى اإلى اأ�سباب دينية؛ اإذ مثلت دوًرا للعبادة يف ذلك احلني.
يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكلني )3-6(، و)3-7( يف الكتاب املدر�سي.- 18
يناق�ص املعلم اأفراد املجموعة الثالثة يف اإجاباتهم، ثم يو�سح لهم اهتمام ح�سارة بالد ما بني النهرين بفن - 19

النحت، وتق�سيمات فن النحت، ذاكًرا بع�ص الأمثلة عليها كما هو مبني يف ال�سفحات )92-94( من 
الكتاب املدر�سي.

يثني املعلم على الطلبة، ثم يطلب اإليهم تاأمل الأ�سكال املوجودة يف ال�سفحات )89-96(، ثم يناق�سهم - 20
فيها.

يكتب املعلم على اللوح عنواًنا جديًدا للدر�ص: )خ�سائ�ص فن ح�سارة بالد ما بني النهرين(.- 21



75

يطبق املعلم ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق العمل اجلماعي )الكر�سي ال�ساخن(، بالطلب اإلى الطلبة و�سع - 22
مقاعد ال�سف ب�سكل دائري، بحيå يتو�سطها كر�سي ي�سمى الكر�سي ال�ساخن، وهو كر�سي يجل�ص عليه 

قائد كل جمموعة؛ ليتقم�ص دور املعلم بالإجابة عن اأ�سÄلة زمالئه، وتقدمي ملخ�ص للمجال اخلا�ص به.
يجل�ص املعلم على الكر�سي ال�ساخن، ويطلب اإلى الطلبة اأن يطرحوا عليه بع�ص الأ�سÄلة اخلا�سة بالدر�ص؛ - 23

لت�سجيعهم، ثم يف�سح املجال اأمام اأكرب عدد من الطلبة خلو�ص جتربة اجللو�ص على الكر�سي ال�ساخن.
ي�ستخل�ص املعلم مع الطلبة خ�سائ�ص فنون بالد ما بني النهرين، ثم يكتبها على اللوح، انظر ال�سفحتني - 24

)98(، و)99( يف الكتاب املدر�سي.
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

متاأثًرا بالكائنات الأ�سطورية، ار�سم كائًنا اأ�سطوريًّا من خميلتك. -

ار�شم خم�شة خطوط  - املدر�شي،  الµتاب  من  ال�سفحة )89(  لو�سفها يف  تبًعا  الزاقورات  ب�سكل  متاأثًرا 
متوازية، اأكربها يف الأ�سفل، واأ�سغرها يف الأعلى، ثم ار�سم مربًعا يف الأعلى، ثم لونه.

اSضÎاá«é«J الàقËƒ املقÎحá: مراجعة الذات  )يوميات الطالب(. 
اCداة الàقËƒ: �سجل و�سف �سري التعلم.

:ïاريàال                                      :´ƒضVƒامل                                                     :Öال£ال ºضSا

اأف�سل اأن نذهب في رحلة افترا�سية عبر �سبكة الإنترنت لتعرف ح�سارة بالد ما بين النهرين، 
وم�ساهدة اآثارها، اأو تنفيذ هذ√ الح�سة في غرفة الحا�سوب؛ ليت�سنى لنا روDية �سور ح�سارة بالد ما 

بين النهرين بو�سوح با�ستخدام جهاز العر�ص.

اإذا اأتيحت لي الفر�سة لزيارة دولة العراق فاإنني �ساأحر�ص على زيارة اأهم معالم ح�سارة بالد ما 
بين النهرين، وتعرف فن النحت الذي يت�سف بدرا�سة التفا�سيل الدقيقة، وتج�سيم الحيوانات 

الأ�سطورية، التي كانت اأهم ما يميز تلك الح�سارة، وتعرف كيفية نحتها. 

اأحب كثيًرا الدرو�ص التي تعرفنا بالح�سارات التي تعاقبت على بالدنا العربية، واأ�سعر بالفخر لوجود 
هذ√ الح�سارات في وطننا العربي.

مالح¶اä الº∏©ª: �ساأحاول �سرح در�ص ح�سارات بالد ال�سام )الدر�ص القادم( في غرفة الحا�سوب، 
و�ساأمنحك فر�سة التهيÄة للدر�ص بدًل مني، و�ساأبذل ق�سارى جهدي لتلخي�ص محتويات الدر�ص؛ 

بغية تحقيق الفائدة وتوفير الوقت مًعا. 

نشاط (1):          ول �سك في اأن مالحظاتك مهمة ت�ستحق الدرا�سة، ولك مني كل التقدير والثناء.
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نشاط (1):         

الدرس الثاني: حضارات بالد الشام 
(سوريا، ولبنان، وا�ردن، وفلسطين).   

   النتاجات الخاصة بالدرس
يتعرف جمالت فنون ح�سارات بالد ال�سام. -
 مييز خ�سائ�ص فنون ح�سارات بالد ال�سام. -
يتذوق القيم اجلمالية يف فنون ح�سارات بالد ال�سام. -

المفاهيم والمصطلحات
االBراميون، الµنعانيون، الفينيقيون، االأنباط، ح†شارة تدمر، العمارة، النâë، الفنون التطبيقية.

ا’Bرام»ƒ¿: ا�سم عام، يطلق على جمموعات كبرية من القبائل الرحل القدمية التي كانت تقطن �سمايل بالد  -
العرب، وتتكلم اللغة الآرامية بلهجات متعددة.

الµن©اƒ«f¿: �سعب �سامي، �سكن فل�سطني ولبنان والأجزاء الغربية من �سوريا، يف الألف الثالå قبل امليالد.  -
وقد هاجر اأفراد هذا ال�سعب من �سبه اجلزيرة العربية، واأطلق على الق�سم الذي ا�ستوطن �سواحل �سوريا 
ا�ستوطنت �ساحل فل�سطني  التي  الكنعانيني على املجموعات  ا�سم  اأطلق  الفينيقيني، يف حني  ا�سم  ولبنان 

)اأر�ص كنعان(.
الØ»ن»ق»ƒ¿: يعد الفينيقيون جزًءا من الكنعانيني الذين ا�ستقروا يف بالد ال�سام على البحر الأبي�ص املتو�سط،  -

 åوكان مركزهم �سوريا ولبنان وفل�سطني. واأول اإ�سارة اإلى الفينيقيني مردها الكتابات امل�رسية القدمية، حي
اأطلق عليهم لقب احلطابني؛ نظًرا اإلى وجود غابات الأرز، وتوافر الأخ�ساب يف مناطقهم.

ÉÑfC’G•: اإحدى القبائل العربية التي هاجرت من اليمن اإلى �سمال اجلزيرة العربية، وا�ستقرت جنوب الأردن  -
اإلى جانب الأدوميني، حيå اأن�ساأت مملكتها، و�سمت عا�سمتها الرقيم )ال�سخرة( التي اأ�سبحت تعرف 

با�سم برتا باللغة اليونانية.
ح�ض``ارة Jدم``ر: مملكــة قدميــة، واإحــدى اأهم املــدن الأثريــة عامليًّا، ولهــا �سهرتهــا ومكانتهــا، وهي تقع  -

و�سط �سوريا، وتتبع ملحافظة حم�ص.

عدد الحصص: حصة واحدة. 
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التكامل الرأسي والتكامل ا�فقي
الµàامπ الراSCض«

كتاب الرتبية الفنية لل�سف العا�رس، الوحدة الثالثة، فنون احل�سارات يف الأردن. -
كتاب تاريï الأردن لل�سف احلادي ع�رس، اجلزء الثاين، الوحدة الأولى، الأردن يف الع�سور القدمية. -
كتاب التاريï لل�سف ال�سابع، الوحدة الأولى، احل�سارات القدمية يف الأردن. -

مصادر التعلم
اأوراق  العر�ص،  املحمول، جهاز  ال�سخ�سي  احلا�سوب  اأو جهاز  احلا�سوب  اللوح، جهاز  املدر�سي،  الكتاب 

عمل، اأقالم ملونة.

استراتيجيات التدريس المقترحة
التدري�ص املبا�رس )العرو�ص التو�سيحية، اأوراق العمل، ال�سوDال واجلواب(، التعلم عن طريق العمل اجلماعي.
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 يطرح املعلم على الطلبة التحية وال�سالم، ويهيÄهم ملو�سوع الدر�ص. - 1
 يكتب املعلم على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات اخلا�سة به. - 2
يطلب املعلم اإلى الطلبة تاأمل ال�سكل )3-18( يف ال�سفحة )101(، ثم يطرح عليهم الأ�سÄلة الآتية: - 3

 ما ا�سم هذا المكان التاريخي? �
َمن �سيَّد√? �
ما المواد الم�ستخدمة في بنائه? �
 اأين يوجد? �

ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة، ثم يو�سح لهم اأن هذا ال�رسح الأثري هو معبد بعل يف اأوغاريت )راأ�ص  - 4
�سمرا( التي تقع �سمال الالذقية )اإحدى املدن ال�سورية(، واأنه معبد خم�س�ص لآلهة الكنعانيني )بعل(، واأن 
الكنعانيني ا�ستخدموا احلجارة يف بنائه، ثم يخربهم اأن اأوغاريت ا�ستهرت بالتجارة البحرية؛ لأنها متثل 
ا بالزراعة، مثل زراعة الكروم، واأ�سجار  نقطة التقاء ما بني العراق وفل�سطني وم�رس، واأنها ا�ستهرت اأي�سً

الزيتون، والقمح.
يق�سم املعلم الطلبة اإلى )4( جمموعات، تتكون كل منها من )3-5( طلبة، ويعني مقرًرا لكل جمموعة. - 5
 يطلب املعلم اإلى املجموعة الأولى اإعداد عر�ص تقدميي للدر�ص. - 6
تعر�ص املجموعة الأولى عملها اأمام املجموعات الأخرى. - 7
يوزع املعلم على املجموعات الأخرى اأوراق العمل، على النحو الآتي: - 8

- :á«JB’ا á∏ÄضSC’ا πªضûJ »àال πª©ال ábرh :á«fاãال áYƒªéامل 
ما الح�سارات القديمة التي ازدهرت في بالد ال�سام? �
اذكر مجالت الفنون الثالثة في بالد ال�سام. �
بين كيف كان للموقع الجغرافي لح�سارة بالد ال�سام اأكبر الأثر في ازدهارها. �
ما اأهم مميزات العمارة عند الفينيقيين خا�سة? �
اذكر مثاًل على ذلك. �
عالَم يدل معبد بيبلو�ص في مدينة جبيل بلبنان? �
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- :á«JB’ا á∏ÄضSC’ا πªضûJ »àال πª©ال ábرh :áãالãال áYƒªéامل
ما المادة التي ا�ستخدمها الفينيقيون في �سناعة التماثيل ال�سغيرة? �
 اأين وجدت?  �
ما اأنواع النحت في فنون بالد ال�سام? �
على ماذا اقت�سر النحت البارز في فنون بالد ال�سام? �

- :á«JB’ا á∏ÄضSC’ا πªضûJ »àال πª©ال ábرh :á©الراب áYƒªéامل 
ما المواد التي ا�ستخدمت في الفنون التطبيقية في بالد ال�سام? �
على ماذا عثر في معبد مدينة بيبلو�ص? �
اإلى اأي البالد و�سلت ال�سناعات المعدنية خارج حدود بالد ال�سام? �
د خ�سائ�ص فنون بالد ال�سام. � عدِّ

ينظم املعلم الوقت، ويوزع الأدوار، ويعزز الطلبة يف اأثناء عر�ص كل جمموعة. - 9
10 -.èتعر�ص كل جمموعة ما تتو�سل اإليه من نتائ
يقدم املعلم تقوميًا تكوينيًّا؛ للتاأكد من اإي�سال املعلومات اإلى الطلبة ب�سورة منا�سبة.- 11
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

-  Öائéع iود ‘ مدينة البرتا الوردية (اإحدLزنة( املوÿاالأنباط( مبنى (ا) Ωبالد ال�شا äار�شم من ح†شارا
الدنيا ال�سبع اجلديدة( التي تقع يف افظة معان جنوب اململكة الأردنية الها�سمية، اكًيا اخلطوات الآتية 
من  املن�سجمة  بالألوان  لونها  ثم  و)6-3(،  و)5-3(،  و)4-3(،  و)3-3(،   ،)2-3( الأ�سكال:  يف 

التدريجات اللونية.

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

اSضÎاá«é«J الàقËƒ املقÎحá: التقومي املعتمد على الأداء.
اCداة الàقËƒ: �سلم التقدير.

يتعرف جمالت فنون ح�سارات بالد ال�سام.1
يتعرف خ�سائ�ص فنون ح�سارات بالد ال�سام.2
يتذوق القيم اجلمالية يف فنون ح�سارات بالد ال�سام.3
يتعاون مع زمالئه يف املجموعة، ويحرتم اآراء الآخرين.  4
ير�سم عماًل فنيًّا من الآثار الأردنية، ثم يلونه.5

ال�سكل )3-3(: ر�شم الخطوط المائلة. ال�سكل )3-2(: ر�شم الخطوط العمودية والخطوط االأفقية.   
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         ال�سكل )3-4(: ر�شم الخطوط اأعلى الخزنة.            ال�شµل (3-5(: اإ�سافة التفا�سيل النهائية.

ال�سكل)3-6(: اإنهاء الر�سم، ثم تلوينه بالألوان المن�سجمة من التدرجات اللونية.

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

اأو  - )بي�ساء،  لوحة  األ�سقها على  ثم  ال�سام يف جمالت متعددة،  متنوعة متثل ح�سارات بالد  اجمع �سوًرا 
ملونة( من الكرتون، ثم اكتب معلومات عن كل �سورة، ثم اعر�سها اأمام زمالئك يف ال�سف، وناق�سهم 

فيها.

نشاط (1):         
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نشاط (1):         

الدرس الثالث: فن قدماء
المصريين (الفرعوني).

  النتاجات الخاصة بالدرس
يتعرف فن قدماء امل�رسيني )الفن الفرعوين(. -
مييز جمالت فن قدماء امل�رسيني. -
ينتè عماًل فنيًّا يحاكي فن قدماء امل�رسيني. -
يتذوق فنون ح�سارة قدماء امل�رسيني. -

المفاهيم والمصطلحات
الأهرامات، امل�سالت، متثال اأبي الهول.

ا’gCراماä: “ثل االأهراماä العمائر ا÷نائزية، وقد �شيدä لدفن املوتى من امللوك، وتعد اأهراماä ا÷يزة  -
الثالثة اأ�سهر الأهرامات واأكرثها اأهمية، ويبل≠ عدد الأهرامات التي بنيت لتكون مثوى للفراعنة )97( 

هرًما، علًما باأن هرم زو�رس هو اأول الأهرامات التي بنيت يف م�رس.
الكل�سي،  - اإن�سان، وقد نحت من احلجر  وراأ�ص  اأ�سد  له ج�سم  اأ�سطوري،  متثال ملخلوق   :∫ƒاله اCب«  “ãا∫ 

اآثار الألوان الأ�سلية  اإذ ما تزال  اأنه كان يف الأ�سل مغطى بطبقة من اجل�ص وتك�سو√ الألوان؛  والراجح 
ظاهرة اليوم بجانب اإحدى اأذنيه.  

التكامل الرأسي والتكامل ا�فقي
الµàامπ الراSCض«

- .)Wonders of the ancient world( ،كتاب اللغة الإ‚ليزية لل�سف ال�سابع، الوحدة الرابعة
 كتاب التاريï لل�سف التا�سع، الوحدة الأولى، )تاريï احل�سارة امل�رسية القدمية(. -

مصادر التعلم
كتاب الطالب، اللوح، ال�سبكة العنكبوتية )الإنرتنت(، اأزياء تنا�سب العهد الفرعوين.

استراتيجيات التدريس المقترحة 
التدري�ص املبا�رس )ال�سوDال واجلواب، القراءة املوجهة(، التعلم عن طريق العمل اجلماعي، لعب الأدوار.

عدد الحصص: حصتان. 



¢SQódG ò«ØæJ äGƒ£N

84

يلقي املعلم التحية على الطلبة، وي�ساألهم عن اأحوالهم، ثم يكتب على اللوح عنوان الدر�ص والنتاجات  - 1
اخلا�سة به.

ميهد املعلم للدر�ص بطرح الأ�سÄلة الآتية: - 2
ماذا تعرف عن الفن الفرعوني القديم? �
 في اأي بلد وجد?  �
ت بها ح�سارة بالد وادي النيل. � د الحقب الزمنية التي مرِّ عدِّ
د مجالت فن قدماء الم�سريين. � عدِّ
لماذا حنَّط الم�سريون القدماء )الفراعنة( الموتى، و�سيَّدوا المقابر والأهرامات? �

الع�سور  - 3 الفنون يف  اأرقى  من  هو  امل�رسيني  قدماء  فن  اأن  لهم  يبني  ثم  اإجاباتهم،  الطلبة يف  املعلم  يناق�ص 
القدمية، واأن البيÄة امل�رسية غذته مبقوماتها ال�سيا�سية، والجتماعية، وعقائدها الدينية، واأن قدماء امل�رسيني 
اعتقدوا اأن امللوك هم ن�شل االBلهة التي حµمâ البالد ‘ الع�شور البدائية; اإP ا�شطب¨â ا◊µوماä ب�شب¨ة 
دينية على راأ�سها ملك موDله، ميثل الإله الأعظم للمنطقة. فقد كان لكل مدينة اإله خا�ص؛ لذا �سيدوا املعابد 
لو�سع الآلهة فيها؛ اعتقاًدا منهم اأن الإن�سان كامل ل ميوت، فج�سدو√ كاماًل بال�سورة ، اأو بفن النحت.

الر�سم  - 4 العمارة، وفن النحت، وفن  الفن امل�رسي القدمي، وهي: فن  ير�سم املعلم خمطًطا يبني فيه جمالت 
والنق�ص، ثم ي�سنف الدول التي تعاقبت على بالد وادي النيل اإلى: قدمية، وو�سطى، وحديثة.

يوزع املعلم الطلبة اإلى )4( جمموعات، تتكون كل منها من )3-5( طلبة، ويعني مقررا لكل جمموعة،  - 5
وي�سمى املجموعات على النحو الآتي: 

المجموعة الأولى: فن العمارة. -
المجموعة الثانية: فن النحت. -
المجموعة الثالثة فن النق�ص والر�سم، والتاأثير والتاأثر بين ح�سارة بالد ما بين النهرين، وبالد ال�سام،  -

وح�سارة م�سر القديمة.
ا يقدم من م�ساهد م�سرحية. - qالمجموعة الرابعة: تدوين المالحظات عم

يوزع املعلم على املجموعات ن�سو�ص م�رسحيات ق�سرية، كل جمموعة بح�سب مو�سوعها، ثم يطلب اإلى  - 6
اأفراد  كل جمموعة  قراءة ن�سها يف )10( دقائق.
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اأو:  - 7 الأردنية(،  )اأمنحوتب يف اجلامعة  امل�سهد امل�رسحي:  الأولى متثيل  اأفراد املجموعة  اإلى  املعلم  يطلب 
)زائر من الأم�ص(، الذي تدور اأحداثه حول جمال فن العمارة عند قدماء امل�رسيني، والذي ت�سمن احلوار 

الآتي:
}عامر طالب يف مرحلة التخرج يدر�ص يف اجلامعة الأردنية بق�سم ال�سياحة والآثار، وقد طلب اإليه 
اأ�ستاذ√ اإعداد بحå عن فن العمارة يف ح�سارة قدماء امل�رسيني. جل�ص عامر يف حديقة اجلامعة يت�سفح 
بع†ش الµتÖ التي تتëدث عن التاريï امل�رصي القدË، ثم �شعر  فéاأة بيد تربâ على cتفه، فالتفâ وراء√ 

.zليجد رجاًل يرتدي زيًّا كاأزياء الفراعنة
عامر ب�سوت مرجتف: َمن اأنت? -
اأنا اأمنحوتب، األم تعرفني? -
عامر م�ستغرًبا: كيف يل اأن اأعرفك واأنت ترتدي هذا الزي التنكري? -
اإلى  - تتëدث  اإن∂  ملوcي;  زي  اإنه  التنµري?  بالزي  تعني  وماPا  مالب�شي?  تعéب∂  األم   :Öوتëاأمن

املعماري والطبيب النابغة اأمنحوتب.
عامر يفرك عينيه: اأمنëوتÖ? هل تق�شد اأمنëوتÖ املعماري الفرعوÊ امل�شهور? -
اأمنحوتب: نعم. -
ا بلقائك �سيدي، لقد �سمعت عنك الكثري، ولكن ا�سمك يحريين، فما  - عامر )متلعثًما(: اأنا �سعيد جدًّ

معنا√? اأريد اأن اأعرف املزيد عنك. 
اأمنحوتب )بفخر(: اإن ا�سمي يعني واهب ال�سالم، واأنا اأول مهند�ص معماري، واأول طبيب معروف  -

ال�سم يف التاريï املدون عند الفراعنة، وقد عدين بع�ص املوDرخني �سانع الأعاجيب؛ اإذ كان لظهوري 
زو�رس،  للملك  مهند�ًسا  امللكي  الق�رس  يف  عملي  عن  ف�ساًل  الفرعونية،  العمارة  تطور  يف  الأثر  اأكرب 
الطب،  منها:  عدة،  جمالت  يف  ا  اأي�سً برعت  وقد  م�رس،  �سفارة  يف  املدرج  زو�رس  هرم  وت�سميمي 
كانت  التي  الفرعونية  الدولة  يف  والمتيازات  الوظائف  من  العديد  وتقلدت  والت�رسيح،  والتحنيط، 

تقت�رص اBنòاك فقط على االأ�رصة ا◊اcمة.
عامر: رائع، يا اˆ! اإنني اأت�سوق اإلى معرفة الكثري عن فن العمارة يف عهدكم.  -
اأمنحوتب )باأنفة وكربياء(: فن العمارة يا ...، ما ا�سمك? -
عامر: عامر، ا�سمي عامر. -
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قطعنا  - فقد  ح�سارتنا؛  يف  الفنية  الإ‚ازات  اأعظم  من  هو  العمارة  فن  اإن  عامر،  يا  اأهاًل  اأمنحوتب: 
باًعا طوياًل يف العمارة الدينية املتمثلة يف املدافن، والأهرامات، واملعابد، وامل�سالت، والعمارة املدنية 
املتمثلة ‘ املناز∫ وÒZها، وال �ش∂ ‘ اأن∂ �شمعâ عن اأهراماä ا÷يزة الثالث، ومعبد الµرن∂ ‘ 

طيبة؛ فهي اأكرث المعالم �سهرة في العالم. 
عامر: وَمن اجلهة امل�سوDولة عن كل ذلك?  -
الدينية،  - تلبية لالأغرا�ص  البناء، واملمولة لها؛  امل�سوDولة عن م�ساريع  بالتاأكيد، فهي  الدولة  اأمنحوتب: 

وفرعون �ساحب ال�سلطة هو اأول املهتمني بذلك؛ �سعًيا لتعزيز �سلطته.
عامــر: توجــد مقولة قراأتهــا يف اأحد الكتب، ولكنــي ل اأعرف مدى �سحتها، وهــي اأن منازلكم ⁄  -

ت�سمد حتى اليوم.
اأمنحوتب: هذا �سحيح؛ فقد ا�ستعملنا يف بنائها مواد �رسيعة التلف، مثل: الطني، واخل�سب؛ للتخفيف  -

ا منا على بقائها ماثلة اإلى الأبد. من درجة احلرارة. اأما املعابد والبنايات فقد �سيَّدناها من احلجر؛ حر�سً
امل�رسية  - العمارة  فن  مييز  ما  اأهم  اأعرف  اأن  اأريد  املزيد،  معرفة  اإلى  �سوقتني  لقد  اأكرث،  عامر: حدثني 

القدمية.
اأمنحوتب: يا بني، اأنا يف عجلة من اأمري، ووقتي �سيق، ومع ذلك �ساأحدثك عنها. لقد امتازت العمارة  -

اإلى العر�ص. وطرازنا  اإلى الفراغات يف اجلدران، ون�سب الطول  يف عهدنا مبراعاة ن�سب الفتحات 
ا باأمناطه الزخرفية امل�ستمدة من عنا�رس الطبيعة )مثل �سعف النخل وجذوعه(، وحزم  املعماري غني جدًّ
اخلو�ص، واأعواد الربدي، وزهرة اللوت�ص. فمعابدنا قوية و�سلبة كاأنها جبال را�سخة؛ ذلك اأننا بنيناها 
ب�سكل مائل، ول �سك يف اأن معبد الأق�رس، ومعبد اأبي �سمبل، ومعبد حور�ص خري �ساهد على ذلك. 
اأما الأعمدة وبخا�سة اأعمدة معبد زو�رس الذي �سممته �سخ�سيًّا، فمتنوعة؛ منها: امل�سلع، والنخيلي، 

وعمود الربدي املقفول، وعمود الربدي املفتوح )الناقو�سي(.
اأ�شµرك Lزيل ال�شµر; فقد ا�شتفدc äثÒًا من معلومات∂،  - اأيها املهند�ش العظيم!  عامر: يا لÈاعت∂ 

ا... واأود اأن اأ�ساألك اأي�سً
النجيب،  - الطالب  اأيها  بلقائك  �سعدت  لقد  الآن?  اأغادر  اأن  يقاطع عامر )بحزن(: يجب  اأمنحوتب 

وداًعا.
عامر: اأرLوك، اأرLوك يا �شيدي، ال ت¨ادر، ال ت¨ادر، اأرLوك. -
-  .Öهòال ت ،Öوتëاأمن !Öهòني وتcوك ال ترتLالراأ�ش: اأر ÅWبتيه حزيًنا مطاأcثو على رéعامر ي
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عامر )ي�رسñ(: اأمنحوتب، ل تذهب، اأمنحوتب.  -
ي�ستيقß عامر من نومه، وحوله جمموعة من طلبة اجلامعة ي�سحكون.

الطلبة: هههههههه، ما بالك يا عامر? َمن اأمنحوتب هذا? 
يحمر وجه عامر خجاًل، وينظر من حوله، موقًنا اأنه كان يحلم، ثم يلملم كتبه واأوراقه، وين�رسف 

.zم�رسًعا اإلى املنزل، و�سورة اأمنحوتب ل تغادر خميلته اأبًدا
يقدم الطلبة العر�ص امل�رسحي، ثم يطرح املعلم الأ�سÄلة الآتية:   - 8

د اأق�سام العمارة في فن قدماء الم�سريين.  � عدِّ
اذكر اأمثلة عليها. �
َمن الجهة الم�سوDولة عن م�ساريع البناء في تلك الحقبة? لماذا اهتمت بذلك? �
علِّل �سبب اندثار املنازل التي بناها الم�سريون القدماء. �
د خ�سائ�ص فن العمارة عند قدماء الم�سريين. � عدِّ

ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة، ثم يناق�سهم فيها.  - 9
يطلب املعلم اإلى اأفراد املجموعة الثانية متثيل امل�سهد امل�رسحي الآتي الذي يحمل عنوان: )�سارة ونحت - 10

قدماء امل�رسيني(:
اإن  وما  املنزل،  اإلى  عائدة  الدوام  انتهاء  بعد  املدر�سة  غادرت  الثامن،  ال�سف  يف  جمتهدة  طالبة  }�سارة 

:zو�سلته حتى طرقت الباب
الأم: َمن على الباب? -
�سارة: اأنا يا اأمي، �سارة. -
تفتح الأم الباب. -
�سارة: ال�سالم عليكم. -
الأم: وعليكم ال�سالم ورحمة اˆ وبركاته، اأهاًل اأهاًل يا حبيبتي. -
ُتقبِّل �سارة راأ�ص اأمها، ثم ت�ساألها عن اأحوالها. -
�سارة: كيف كان يومك يا اأمي? -
- ? pالأم: احلمد ˆ، متعب نوًعا ما، واأنت
�سارة: رائع. -
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الأم: جميل جميل، اذهبي وغريي مالب�سك، واغ�سلي يديك لتتناويل طعام الغداء، ثم حتدثيني عن  -
روعة يومك يا غاليتي!

تخلع �سارة زيها املدر�سي، وتغ�سل يديها، وجتل�ص يف املطبï يف انتظار الغداء، ويف تلك الأثناء ت�ساألها 
اأمها.

ا اليوc ،Ωي∞ cان يوم∂ الدرا�شي? - vدL اأراك �شعيدة :Ωاالأ
�سارة: اأعطتنا معلمة الرتبية الفنية در�ًسا عن النحت الفرعوين يف ح�سارة قدماء امل�رسيني، وقد �سعدت  -

باملعلومات املوجودة يف الدر�ص �سعادة كبرية.
الأم: هل كانت معلومات الدر�ص قيمة اإلى هذا احلد? -
�سارة: نعم، يا اأمي. -
الأم: هيا حدثيني عن فن النحت؛ فقد كان من اأهم الهوايات التي مار�ستها يف حياتي، وطاملا متنيت  -

اأن اأكمل درا�ستي يف هذا املجال.
�سارة: ح�سنًا يا اأمي، لقد بداأت املعلمة حتدثنا عن متيز النحاتني امل�رسيني بنحت التماثيل العظيمة التي  -

ال مثيل لها من حيث الدقة واالإتقان; الأنها مثلâ ا◊ياة االأزلية، وخلدä امللوك، مثل “ثا∫ اأبي الهو∫ 
الذي يعد اليوم من اأكرب املنحوتات يف العالم.

الأم: وما املواد التي ا�ستخدمها النحاتون الفراعنة يف نحت الأ�سكال? -
ا�ستخدموا اخل�سب والطني املحروق، واأنواًعا عدة من الأحجار، مثل: املرمر، وحجر  - �سارة: لقد 

العاج،  من  بع�سها  وكان  اجلريي؛  واحلجر  املتبلور،  واحلجر  واجلرانيت،  احلية،  وحجر  ال�سوان، 
واخلزف، وال�سل�سال امل�سقول، وكان بع�سها الآخر من النحا�ص، والربونز، والذهب، والف�سة.

الأم:يا لروعة هوDلء ! فقد ا�ستفادوا من كل هذ√ املواد يف عملية النحت. -
ا عن خ�سائ�ص النحت عند الفراعنة. - �سارة: وقد حدثتنا املعلمة اأي�سً
الأم: دعيني اأنا اأحدثك عنها، فقد قراأت عنها الكثري. -
ا يا اأمي! - �سارة: حقًّ
الأم: اأجل، فقد اهتم النحاتون امل�رسيون بالتفا�سيل اجلميلة، وات�سفوا بالدقة العالية يف نحت متاثيلهم  -

العظيمة cبÒة ا◊éم; اإP مثل هòا الفن ا◊ياة االأزلية، وخلد امللوك; الإÁانهم بµما∫ االإن�شان، واأنه 
بنيتي-  الطني املحروق وخمتلف  يا  العملية - كما ذكرت  ا�ستخدموا يف هذ√  خملد ل ميوت، وقد 

اأنواع الأحجار، والعاج، وغري ذلك الكثري.
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�سارة: اأما√، لقد اأبدعت، ⁄ اأكن اأعرف اأن لديك كل هذ√ املعلومات. -
الأم: األم اأقل لك اإنني كنت اأرغب يف اإكمال درا�ستي يف هذا املجال، ما راأيك اأن حتققي حلم اأمك  -

? pوتدر�سيه اأنت
�سارة: نعم، لم ل? فهو تخ�س�ص رائع. -
الأم: هيا يا بنيتي، فالغداء جاهز. -

ت�سكب الأم طعام الغداء، ثم ت�سعه على الطاولة.
ا، �شلمâ يداك يا اأمي، اأ“نى زيارة االأهراماä ‘ م�رص يا اأما√. - vدL òيòل ،òيòشارة: اإنه ل�
�شنق†شي  - اأننا  اأعدك  الدرا�شي،  –�شيل∂   ‘ االأولى  املرتبة  على   pâوح�شل  ،Ωالعز  päعقد اإPا   :Ωاالأ

العطلة ال�سيفية يف م�رس باإذن اˆ.
- .zماما âماما، عا�ش âل∂، عا�شòو�رصور(: اأعدك ب ìشارة (بفر�

يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية:- 11
اذكر اأهم ما يميز فن النحت عند قدماء الم�سريين. �
ما المواد التي ا�ستخدمها قدماء الم�سريين في فن النحت? �
د خ�سائ�ص فن النحت عند قدماء الم�سريين. � عدِّ

ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة، ثم يناق�سهم فيها.- 12
ي�ستخل�ص املعلم مع الطلبة اأهم خ�سائ�ص فن النحت لدى قدماء امل�رسيني، ثم يكتبها على اللوح.- 13
يطلب املعلم اإلى اأفراد املجموعة الثالثة متثيل امل�سهد امل�رسحي الآتي الذي يحمل عنوان: )بالد العرب اأوطاين(:- 14

موDمتر  مًعا يف  اجتمعوا  و�سوريا،  والعراق وم�رس  الأردن  من  اأ�سدقاء  ورائد  اˆ  وعبد  }اأحمد وح�سن 
ان العام املا�سي، وهذا العام قرر الأردين اأحمد ا�ست�سافة اأ�سحابه يف  qاأطفال العرب الذي انعقد يف عم

:zان qمنزله الكائن يف العا�سمة عم
اأحمد: ما اأجمل اللقاء بعد الغياب! -
ح�سن: ال�ستياق اإلى الأ�سدقاء �سيء رائع. -
عبد اˆ: لقد افتقدت جل�ساتنا اجلميلة، واأحاديثنا الرائعة. -
رائد: ولكن، باإذن اˆ �ست�ستمر عالقتنا ما دام يف العمر بقية. -
ا يف نوع الهدية التي تروق لكم، ولكني راأيت اأن اأجمل �سيء ميكن  - ح�سن: ب�رساحة، لقد احرتت حقًّ

اأن اأهديكم اإيا√ هو هذ√ اللوحات الفنية املر�سومة على طريقة قدماء امل�رسيني.
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يوز´ ح�شن ثالث لوحاä على اأ�شدقائه الòين �رصوا بها �رصوًرا cبÒًا.
ا لوحاä ت�شµيلية من تراث بالد الرافدين. - عبد اˆ: ما هò√ امل�شادفة?! لقد اأح†رصä اأنا اأي†شً
ا اأح�رست اأعماًل  - رائد )�ساحًكا(: ل، اأ�سعر اأن هنالك لغًزا ما، ما هذا التخاطر الرهيب? واأنا اأي�سً

.Ωفنية من تراث بالد ال�شا
نف�سها،  - بالطريقة  نفكر   åبحي الواحد،  كاجل�سد  يجعلنا  اˆ  يف  واحلب  ال�سداقة  اأن  يبدو  اأحمد: 

ا بالهدية نف�سها. اأنا ل اأرى يف املو�سوع اأي غرابة؛ اإنها م�سادفة رائعة. ويكرم بع�سنا بع�سً
ا بë†شارتهم، ولµني ال  - vحق Öéلديهم; فاأنا مع Ωعبد اˆ: حدثنا عن تراث الفراعنة، وعن الر�شو

اأعرف الكثري عنها.
ا؛ لأنني �رساحة م�ستاق اإليكم، واإلى اأخباركم. - ح�سن: �ساأحدثك ب�سورة موجزة جدًّ
واملقابر،  - املعابد،  جدران  على  والر�سم  النق�ص  فن  يف  القدمي  امل�رسي  الفنان  برع  لقد  �سديقي، 

والق�سور، والنقو�ص التذكارية، وامل�سالت، واأوراق الربدي، واأدوات الزينة، والأدوات املنزلية، فلم 
يرتك �شيًئا اإال ونق�ش عليه.

عبد اˆ: اعتقد اأن احل�سارة امل�رسية عا�رست ح�سارة بالد الرافدين. -
ا، وكذلك ح�سارة جنوب اجلزيرة العربية )اليمن( ح�سب ما اأعتقد. - رائد: وح�سارة بالد ال�سام اأي�سً
ح�سن: �سحيح، وقد اأثرت احل�سارة امل�رسية تاأثرًيا كبرًيا يف هذ√ احل�سارات، وتاأثرت بها يف بع�ص  -

املظاهر، مثل: امل�سالت، والأواين الفخارية. 
اأحمد: ما راأيكم اأن نتناول طعام الغداء الآن، ثم ننطلق يف رحلة جميلة يف ربوع الأردن. -
- .zالأ�سدقاء مًعا: هيا ، هيا

يطرح املعلم على الطلبة الأ�سÄلة الآتية: - 15
اأين نق�ص الفنان الم�سري القديم اأعماله الفنية ور�سمها? �
هل توجد اأوجه ت�سابه بين ح�سارة بالد الرافدين وبالد ال�سام وح�سارة قدماء الم�سريين? �
ما الدرو�ص الم�ستفادة من العر�ص الم�سرحي )بالد العرب اأوطاني(? �

ي�ستمع املعلم اإلى اإجابات الطلبة، ثم يناق�سهم فيها، مبيًنا لهم الدرو�ص امل�ستفادة من الدر�ص، وهي تاأكيد - 16
.zمعاين الأخوة يف اˆ، وال�سداقة، والتهادي؛ فالر�سول �سلى اˆ عليه و�سلم قال: }تهادوا حتابوا

يجري املعلم تقوميًا ختاميًّا يف نهاية احل�سة، م�ستعيًنا باملجموعة الرابعة التي دونت املالحظات.- 17
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ل بال�سل�سال جم�سًما ي�سبه متثال اأبي الهول. - �سكِّ
قدماء  - فن  عن  �سوًرا  اجمع  والكتب،  وباملجالت،  الإنرتنت،  �سبكة  يف  الإلكرتونية  باملواقع  م�ستعيًنا 

امل�رسيني، ثم  األ�سقها على لوح من الكرتون، ثم اعر�سها على اأحد جدران ال�سف.

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

اSضÎاá«é«J الàقËƒ املقÎحá: التقومي املعتمد على الأداء.
اCداة الàقËƒ: �سلم التقدير.

يف�رس املفاهيم وامل�سطلحات الواردة يف الدر�ص.1
مييز جمالت فن قدماء امل�رسيني.2
يحاكي يف اأعماله الفنية فن قدماء امل�رسيني.3
يتذوق القيم اجلمالية يف فن قدماء امل�رسيني. 4
يتعاون مع اأفراد جمموعته.5

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ا�سنع قالبًا من اجلب�ص، ثم احفر عليه اأحد ر�سوم امل�رسيني القدماء )منط زخريف م�ستمد من عنا�رس الطبيعة،  -
مثل �سعف النخل(.
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إجابات أسئلة الوحدة

ê يتاأل∞ من Wبقاä عدة، يرتاوì عددها بÚ ثالث Wبقاä و�شبع Wبقاä، ويµون  sالزاقورة: مدر 1 - اأ  - 
اأكربها يف الأ�سفل، واأ�سغرها يف الأعلى، ويتوجها معبد �سغري، وتكون قاعدتها مربعة اأو م�ستطيلة 

ال�سكل. 
ب- امل�سلة: قطع كبرية احلجم ذات اأ�سكال منتظمة )مربعة، اأو م�ستطيلة(، تنحت من وجه واحد. 

جـ- الربوة: تلَّة ا�سطناعية تو�سع حتت البناء لتح�سينه دفاعيًّا.
امل�سطبة: بناء مرتفع عن �سطح الأر�ص، م�ستطيل ال�سكل، ذو �سطح م�ستوm وجوانب منحدرة نحو  د  - 

اخلارج. 
: مادة طينية كانت تكب�ص يف قوالب خ�سبية، ثم جتفف حتت اأ�سعة ال�سم�ص، ومتثل اأهم املواد  rÍالل هـ- 

التي ا�ستخدمت يف املباين الأثرية. 
الهرم: بناء �سخم من اأبنية قدماء امل�رسين، وهو م�سيَّد من احلجارة ال�سلبة، وذو قاعدة مربعة، وله  و- 

اأربعة جدران مثلثة ال�سكل، تلتقي روDو�سها مكونة قمة الهرم.

2-  اأ    - احل�سارة امل�رسية.
ب- فن النحت. 

والإتقان، واكاة  الدقة   :åنوعها من حي من  فريدة  متاثيل عظيمة  ب�سنع  امل�رسيني  قدماء  فن  متيز  جـ- 
احلجم الطبيعي الذي يدل على مكانة ال�سخ�ص.  

3-   اأ  - ا�ستخدم الفنان يف بالد ما بني النهرين حجر اجلرانيت يف البناء. )ل(
ب- كانت �سقوف املباين يف بالد ما بني النهرين م�سطحة. )ل(

جـ- اأقدم الثقافات يف ح�سارة بالد ما بني النهرين هي: ال�سومرية. ) نعم( 
عالية،  ا�سطناعية  ربوات  على  بنيت  ومدنهم  من�ساآتهم  باأن  النهرين  بني  ما  بالد  العمارة يف  متيزت  د- 

ب�سبب الفي�سانات من نهر دجلة.  )نعم(
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4-   اأ  - احل�سارة ال�سومرية. 
ب- فن النحت. 

جـ- اأهم اخل�سائ�ص:
جمع فن النحت بني ال�سالبة والرقة يف اآن مًعا؛ اإذ كانت الأ�سكال الآدمية  املنحوتة ذات مالمح   .1

قا�سية وع�سالت بارزة، تنم عن الق�سوة، يف حني اهتم النحات بالتفا�سيل التي تنم عن الرقة. 
اهتموا بالنحت البارز وجت�سيم احليوانات الأ�سطورية ب�سورة كبرية، مثل الثور املجنح.   .2
اعتنى النحات ب�سقل احلجر، ودرا�سة التفا�سيل الدقيقة، وبخا�سة الأ�سابع والأظافر.  .3

متتاز التماثيل مبالمح ُنفِّذت بطريقة يظهر من خاللها �سفات اأدبية مميزة؛ اإذ تبدو مواجهة للم�ساهد   .4
بذراعني م�سمومتني فوق ال�سدر، وتظهر اليد اليمنى فوق اليد الي�رسى.

طغى الطابع الهند�سي الدقيق على فن العمارة امل�رسية يف الكثري من جمالت العمارة، وراعى ن�سب  5-  اأ  - 
الفتحات اإلى الفراغات يف اجلدران، ون�سب طولها اإلى عر�سها.

ب- امتازت العمارة باأ�سلوب معماري غني باأمناطه الزخرفية امل�ستمدة من عنا�رس الطبيعة؛ فبع�سها ي�سبه 
�سعف النخيل وجذوعه، وبع�سها الآخر ماأخوذ من حزم اخلو�ص، واأعواد الربدي، وزهرة اللوت�ص، 

وخالفها من العنا�رس.
امل�رسيون هم اأول َمن ا�ستخدم احلجر يف البناء، كما هو احلال يف هرم �سقارة؛ تخليًدا للعمل الفني  جـ- 

املعماري، تبًعا ملا اأملته عليهم عقيدة اخللود.
امتازت العمارة امل�رسية بال�سالبة والقوة، فبنيت جدران املعابد ب�سكل مائل ملنحها القوة كاأنها جبال  د - 

را�سخة، مثل: معبد الأق�رس، ومعبد اأبي �سمبل، ومعبد حور�ص.
كانت �سقوف املباين م�سطحة.  هـ- 

ا�ستملت العمارة امل�رسية القدمية على طرز عدة لالأعمدة، مثل: اأعمدة معبد زو�رس، والعمود امل�سلع،  و - 
والعمود النخيلي، وعمود الربدي املقفول، وعمود الربدي املفتوح )الناقو�سي(.
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6- مقارنة بني فن بالد ما بني النهرين وفن ح�سارة امل�رسيني القدماء يف النق�ص والر�سم:

فن ح�ضارة امل�رصيني القدماءفن بالد ما بني النهرين

اأتقــن فنانو بــالد ما بني النهريــن اأ�سلوب تدرج   -
الألــوان يف الر�ســم مــن الدرجــة ال�سفافــة اإلى 

الدرجة املعتمة.
اأكرث الألوان التي ا�ستخدموها يف عملية الر�سم:   -
والربتقــايل،  والأ�سفــر،  والأحمــر،  الأزرق، 
ا يف الر�سم؛  والأ�سود وقد طبقوا منظــوًرا خا�سًّ
فالأ�سخا�ــص يف ر�سومهــم تكــرب وت�سغــر تبًعا 

ملكانة ال�سخ�ص.

برع الفنان امل�رسي القدمي يف فن النق�ص والر�سم   -
علــى جــدران املعابــد، واملقابــر، والق�ســور، 
والنقو�ص التذكارية، وعلــى امل�سالت، واأوراق 
الربدي، واأدوات الزينــة، والأدوات املنزلية؛ اإذ 

مل يرتك الفنان امل�رصي �شيًئا اإال ونق�ش عليه.

اأظهــروا تقنية عالية يف ا�ستخــدام اللون الواحد   -
بدرجــات خمتلفــة مــن احلــدة والقــوة، وذلك 
ملعرفتهــم بطريقة مــزج الألــوان بع�سها ببع�ص 
للح�سول علــى األوان اأخرى، مثــل مزج اللون 
الأحمــر باللــون الأبي�ص للح�ســول على اللون 

الوردي.

اعتقادهــم بوجــود احليــاة الأزلية؛ مــا جعلهم   -
يج�ســدون الإن�ســان بال�ســورة، اأو النحت، اأو 
النق�ــص، اأو الر�ســم. ف�ســورة الإن�ســان الكاملة 
تعني اأنــه اإن�سان كامل يتج�ســد يف ال�سورة ول 
ميوت؛ لذا حنَّطوا املوتى، وبنوا املقابر، و�سيَّدوا 

الأهرامات.
كانت النقو�ــص احلجرية والفخاريــة متثل بع�ص   -
احليوانات، مثــل: الأ�سود، واخليــول، واملاعز، 
وقــد و�سل ر�سمها عنــد الآ�سوريني حد الروعة 
والإتقــان، وبالغــوا يف متثيــل قــوة الع�سالت، 
وحتروا الدقــة يف اإظهــار تفا�سيلهــا، علًما باأن 
لكل ثقافة يف بالد ما بــني النهرين ما مييزها عن 
الثقافــات الأخــرى، بالرغم مــن الرتابط الذي 

بينها.



الجزء الثاني
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نشاط (1):         

الدرس األول: البناء الفني 
في المجسمات.

عدد الحصص: حصتان. 

 النتاجات الخاصة بالدرس
يتعرف Oور احلركة ‘ بناA املé�شمات. -
تعرف Oور التوازن ‘ بناA املé�شمات. -
ي�شكل تكوينات فنية من اÿامات امل�شتهلكة –قق احلركة والتوازن. -
-  ‘ وا�شتخدامها  امل�شتهلكة،  البال�شتيكية  اÿامات  تدوير  اEعاOة  طريق  عن  املحلية  البيÄة  عل≈   ßيحاف

اEنتاê اأعمال فنية نافعة.
 ينمي لدي¬ ح�س النتماA اEل≈ وطن¬ عن طريق تدوير اÿامات . -

المفاهيم والمصطلحات
الكتلة والفراÆ، احلركة، التوازن املحور…، التوازن الوgمي، التوازن الE�شعاعي.

الفني،  - العمل  ا ‘  kõية ت�ش¨ل حيKالK Oباأبعا  õة، وتتميOاملا اأبرز �شفات  الكتلة من  ÆGôØdGh á∏àµdG: تعد 
ا; اÁ PEنí الفراÆ الكتل القدر املطلوب من الأgمية، وي�شاعد عل≈ اEعاOة  kيقKا و kارتباط Æوترتب§ بالفرا

بناA املعن≈ الت�شكيلي للكتل، وي�شهم ‘ توحيد عنا�رش√، وتكوين عالقات الرتاب§ بÚ امل�شاحات.

التكامل الرأسي والتكامل األفقي
»°SCGôdG πeÉµàdG  

 Oليل املعلم لل�ش∞ ال�شاO�س، املحور الãالå، الت�شكيل والرتكيÖ والبناA، الدر�س الأول، اأ�ش�س الت�شميم  -
‘ املé�شمات الكاملة. 

 »≤aC’G πeÉµàdG
كتاب الãقافة املالية لل�ش∞ الãامن، اجلAõ الãاÊ، الدر�س الرابع، اEعاOة التدوير. -
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استراتيجيات التدريس المقترحة
التدري�س املبا�رش )ال�شوؤال واجلواب، احلوار واملناق�شة(، التعلم عن طريق الأن�شطة )امل�شاريع(، التعلم عن طريق 

العمل اجلماعي، التفكري الناقد، حل امل�شكالت.

مصادر التعلم
الكتاب املدر�شي، اللوح، جهاز احلا�شوب اأو جهاز احلا�شوب ال�شخ�شي املحمول، جهاز العر�س، اأقالم متنوعة، 
البول�شرتين، ل�شق �شائل و�شفاف، كرتون  اأوعية كرتونية فارغة، مق�س بال�شتيكي، طبق من  األوان، م�شطرة، 
ملون، جمموعة من املفاتيح الزائدة على احلاجة وغري امل�شتعملة، خيوط منا�شبة، طبق بال�شتيكي دائري ال�شكل.
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الدر�س  - 1 عنوان  اللوح  عل≈   Öيكت Kم  عليهم،  الطمÄنان  وال�شالم،  بالتحية  الطلبة   √Aلقا املعلم  ي�شتهل 
والنتاجات اÿا�شة ب¬.

يطلÖ املعلم اEل≈ الطلبة تاأمل ال�شكلÚ )4-1(، )4-2( ‘ الكتاب املدر�شي، Kم يطرح عليهم الأ�شÄلة  - 2
الBتية:
ا للبناA الفني? � kكم بعد
 ما الخامات التي ا�شتخدمâ في بنائها? �
ما اأ�ش�س البناA المé�شم? �
ما المق�شوO بالحركة في البناA المé�شم?   �
 براأي∂، ما المعاني التي تعبر عنها òg√ الأعمال الفنية? �

، gي: الطول، والعر�س،  - 3 mOة اأبعاKالK شم�éامل Aلهم اأن للبنا íم يو�شK ،جابات الطلبةEل≈ اEي�شتمع املعلم ا
والرتفا´، واأن الفنان يبني عمل¬ مراعيkا عنا�رش البناA املé�شم واأ�ش�ش¬، من مãل: الكتلة والفراÆ، والتوازن، 
واحلركة، واEن�شاA العالقة بينها ‘ التعبري عن التكوين الفني. Kم يخgÈم اأن الرتكيòg ‘ õا الدر�س �شيكون 
عل≈ Oور كل من احلركة والتوازن ‘ بناA املé�شمات، مبينkا اأن املق�شوO باحلركة gو الEح�شا�س الò… يرتك¬ 

العمل الفني ‘ gPن امل�شاgد بعد اأن يéول بن¶ر√ ‘ مكونات¬.
اEل≈ الطلبة تاأمل الأ�شكال: )4-3(، و)4-4(، و)4-5( ‘ ال�شفحتÚ )8(، و)K ،)9م  - 4 يطلÖ املعلم 

الEجابة عن الأ�شÄلة الBتية:
ما المق�شوO بالتوازن في بناA المé�شمات? �
ما اأنوا´ التوازن الãالKة? �
كي∞ يمكن تحقيق التوازن المحور… في ال�شكل المé�شم? �
مت≈ يكون توزيع الكتل غير مت�شاوm حول مركõ البناA المé�شم? �
ماPا ن�شمي التوازن الò… ينطلق من نقطة واحدة في اتéاgات متعدOة حول مركõ البناA الفني? �

ي�شتمع املعلم اEل≈ اEجابات الطلبة، Kم يو�شí لهم اأن التوازن gو تن¶يم العالقة بÚ عنا�رش العمل الفني،  - 5
حيå تتوز´ جميع الأجõاA والعنا�رش ‘ البناA املé�شم عل≈ نحو تتعاOل في¬ الكتل، واحلéوم، والألوان، 
والفراغات، والقيم ال�شطحية، ويكون عل≈ KالKة اأنوا´، اأولها: التوازن املحور… الò… يتحقق بÚ طر‘ 
 …òمي الgانيها: التوازن الوKا. وvيOا اأو عموvمي; اأفقيgور و ≈ا علvشم عندما يق�شم ب�رشي�éال�شكل امل
يكون في¬ توزيع الكتل غري مت�شاوm حول مركõ البناA الفني، والò… يدرك¬ الناXر ح�شيvا، ويعتمد ògا النو´ 
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من التوازن عل≈ اÈÿة واملعرفة الفنية لدi املتلقي، ويعد اأ�شعÖ اأنوا´ التوازن. وKالãها: التوازن الE�شعاعي 
.Oالفني; ليحقق التوازن الب�رش… املن�شو Aالبنا õة حول مركOات متعدgاŒينطلق من نقطة معينة ‘ ا …òال

6 -  äوخاما ملواد  ا’Cمãل   Qماãا’�شت طرjق  عن  اEبداعية  aنية  اCعما∫   êتاfEا  º¡كنÁ  ¬fCا لل£لبة   ºاملعل jوVشح 
ال�شكل  التلوc ،çما ‘  البيÄة املëلية f¶يفة وخالية من  ا على  kXفاM ;º¡ي£ة بëة املÄالبي م�شت¡لكة من 

 .)6-4(
يطلÖ املعلم اEل≈ الطلبة تاأمل ال�شكل )4-7( الò… ورO ‘ ال�شفحة )10(، والò… مãل ت�شميم �شكل  - 7

الãور )Bull( للفنان بابلو بيكا�شو، Kم الEجابة عن ال�شوؤالÚ الBتيÚ املتعلقÚ بال�شكل:
ما ا�شم المدر�شة الفنية التي اتبعها الفنان بابلو بيكا�شو في اEنتاê عمل¬ الفني )الãور(? �

المدر�شة الفنية التي اتبعها الفنان بابلو بيكا�شو في اEنتاê عمل¬ الفني )الãور( gي المدر�شة التكعيبية.
ما نو´ التوازن في ال�شكل المé�شم? �

نو´ التوازن في ال�شكل المé�شم gو التوازن الوgمي.
8 -  ºK ،ا لكل جمموعة kQم≥ر Úعjل من¡ا من (3-5) طلبة، وc عمل، تتكون äلى جمموعاEال£لبة ا ºاملعل ´Rوj

j£لÖ اEلي¡º تنفيò الن�شاط الت£بي≥ي (4-1)، والن�شاط الت£بي≥ي (4-2( ‘ الكتاب املدر�شي.
يطرح املعلم عل≈ الطلبة ق†شية للنقا�س )حل م�شكلة(، تتناول اطر طريقتي احلر¥ والدفن واE�رشارgما  - 9

بالبيÄة، والطرائق الف†شل≈ للتخل�س من املخلفات غري القابلة للتدوير، بحيå ي�شاأل املعلم الطلبة عن اأنوا´ 
 √òg ¥ة حرéة والكائنات احلية; نتيÄا ‘ البيkر �شلبKم عنها من اأ�رشار توؤéاملخلفات ‘ حياتنا، وما ين
ا عن الطرائق امل�شتخدمة اليوم للتخل�س منها، وعن الطرائق املنا�شبة  kفنها. وي�شاألهم اأي†شO املخلفات، اأو

لòل∂ براأيهم، وعن اأف†شل òg√ الطرائق التي Áكن ا�شتخدامها. 
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AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

.AاOاملعتمد عل≈ الأ Ë(4-1): التقو »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdG IGOCG: �شلم التقدير.

.AاOاملعتمد عل≈ الأ Ë(4-2): التقو »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdG IGOCG: �شلم التقدير.

ي�شنع Kقوبkا �ش¨رية ‘ ا�شتدارة الطبق الدائر… Ã�شافات مت�شاوية.1
jرب§ املفاتيح بîيوط Pاä اCطوا∫ متدQجة، j ºKعل≥¡ا بال£بق ëfو ا’C�شفل.2
يكمل رب§ املفاتيí الباقية، مراعيkا توازن امل�شافات بينها.3
يتعاون مع زمالئ¬ عل≈ تنفيò الأن�شطة التطبيقية.  4
يلتõم بقواعد ال�شالمة العامة عند ا�شتخدام املواO واÿامات.5

ي¨طي طبق البول�شرتين الأبي†س بالكرتون امللون.1
يح†رش العلÖ الكرتونية، Kم ي¨طيها بالكرتون امللون.2
ير�شم النوافò عل≈ الأبنية، وي�شكلها; اEما بالE�شافة، واEما بالتفري≠.3
يوز´ املباÊ عل≈ الأر�شية، ويãبتها، مراعيkا توزيعها بان�شéام. 4
ي†شي∞ الأ�شéار، مراعيkا احلركة والتوازن ‘ توزيعها.5
ي†شي∞ الطرقات واملمرات بÚ املباÊ ب�شكل متنا�شق.6
يتعاون مع زمالئ¬ عل≈ تنفيò الأن�شطة التطبيقية.  7
ا بالواbعية.8 kQشعوT تع£ي åيëشيل¡ا، بUبنية وتفاC’ا ΩوéM Qشن اختيا�ëj
يلتõم بقواعد ال�شالمة العامة عند ا�شتخدام املواO واÿامات.9
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

والبيÄة  -  âالبي في  الم�شتهلكة  الكرتونية   Oالموا من  المتنوعة  الطيور  اأ�شكال  تمãل  gوائية  معلقة  ا�شنع 
المحيطة، مراعيkا الحركة والتوازن بين اأجõائها.

عر�س المعلم عل≈ الطلبة ال�شكل )1-4(. -

ال�شكل )4-1(: معلقة gوائية لأ�شكال الطيور المتنوعة م�شنوعة من المواO الكرتونية الم�شتهلكة.

ا ملنز∫ من ب≥اjا العلÖ وال≥£™ الكرتوfية املتواaرة لدj∂، مراعيkا التواRن ‘ اCجزائ¬.  - kجم�شم Åش�fCا
عر�س املعلم عل≈ الطلبة الأ�شكال: )4-2(، )4-3(، و)4-4(. -

     
ال�شكل )4-2(: منõل من علÖ الكرتون الكبيرة الفارغة.                   ال�شكل )4-3(: منõل من بقايا القطع الكرتونية.
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نشاط (1):         

ال�شكل )4-4): منز∫ من دون �ش≥∞ مüشنو´ من ب≥اjا الكرتون، ëjوي مéموعة من ا’KCاç الداخلي.
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نشاط (1):         

الدرس الثاني: إنتاج أعمال فنية 
من بقايا المواد البالستيكية.

النتاجات الخاصة بالدرس
 يتعرف طرائق اEنتاê اأعمال فنية من بقايا املواO البال�شتيكية. -
ينفò ت�شكيالت فنية من العلÖ البال�شتيكية امل�شتهلكة. -
يحافß عل≈ البيÄة املحلية  عن طريق اEعاOة تدوير املواO البال�شتيكية وا�شتخدامها ‘ اEنتاê قطع فنية جمالية. -

المفاهيم والمصطلحات
المواO البال�شتيكية، اEعاOة التدوير.

ا من  - kتلفة، وتتكون اأ�شا�ش ة �شهلة الت�شكيل ب�شورOي ماgباللدائن، و Oاملوا √òg تعرف :á«µ«à°SÓÑdG OGƒŸG
ا اEل≈ ا�شتخداماتها  kاليوم تتبواأ موقع ال�شدارة ‘ ال�شناعات; ن¶ر âشال�شل تدع≈ البوليمريات، واأ�شبح�

املتعددة ‘ احلياة اليومية، ودخول¡ا ‘ ترcيÖ ا’TCشياA وا’Cدواä املëي£ة بنا.
ôjhóàdG IOÉYEG: –ويل تل∞ اأنوا´ النفايات اأو املخلفات اEل≈ منتéات جديدة; للحد من النفايات وتل∞  -

 êام التي ت�شتخرÿا Oعل≈ املوا Öل≈ تقليل الطلEا kشافة�Eا ،Aالهوا çوتلو ،Aاملا çل: تلوãم ،çاأنوا´ التلو
من باطن الأر�س، وتقليل النبعاKات ال¨ازية التي –دç نتيéة –لل بع†س املواO، اأو الطرائق امل�شتخدمة 
‘  التخل�س منها، والتي تف†شي اEل≈ ال¶واgر البيÄية املنت�رشة من حولنا،  مãل: Xاgرة الحتبا�س احلرار…، 

وKقÖ الأوزون.

التكامل الرأسي والتكامل األفقي 
 »°SCGôdG πeÉµàdG

كتاب الرتبية الفنية لل�ش∞ العا�رش، الوحدة الرابعة، الت�شكيل والرتكيÖ والبناA، ا�شتãمار اÿامات امل�شتهلكة  -
‘ اEنتاê اأعمال فنية. 

 »≤aC’G πeÉµàdG
كتاب الريا�شيات لل�ش∞ الãامن، الوحدة الãامنة، املé�شمات. -

عدد الحصص: ثالث حصص. 
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مصادر التعلم
 Öعل اللوح،  العر�س،  جهاز  املحمول،  ال�شخ�شي  احلا�شوب  جهاز  اأو  احلا�شوب  جهاز  املدر�شي،  الكتاب 
بال�شتيكية بي†شاA فارغة ن¶يفة، مق�س، األوان طالA الأXافر، فر�س مائية متنوعة، ور¥ اأبي†س، علبتا ر�س )�شبريي¬( 

اأبي†س واأ�شوO، فرO �شليكون، كرتون ملون، اأقالم متنوعة.

استراتيجيات التدريس المقترحة
 التدري�س املبا�رش )ال�شوؤال واجلواب(، التعلم عن طريق العمل اجلماعي.
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يرحÖ املعلم بالطلبة، Kم يكتÖ عل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬. - 1
Áهد املعلم للدر�س ببيان اأن البال�شتي∂ gو ماOة ي�شهل تطويعها والتعامل معها، واأن¬ Áكننا –ويل مع¶م  - 2

بقايا املواO امل�شنوعة من البال�شتي∂ اEل≈ قطعm فنية بدلk من رميها ‘ حاوية النفايات، واأنها ت�شبí بقليل من 
، وÁكن ا�شتخدامها ‘ ت�شنيع احللي واأOوات الõينة )الEك�ش�شوارات(، وقوارير الõراعة،  kا جميالvاجلهد فن

وا’Cدواä املكتبية الب�شي£ة، واfC¡ا اUCشبa âëنvا بل م¡نةk تدQ دخالk على العاملa Úي¡ا.
3 -  êنتاEل≈ اEم اgõ4-22(، و)4-23( ‘ ال�شفحة )19(; حلف( Úل≈ الطلبة مالح¶ة ال�شكلEاملعلم ا Öيطل

اأعمال فنية اEبداعية.
ا لكل جمموعة،  - 4 kQم≥ر Úعjل من¡ا من (3-5) طلبة، وc عمل، تتكون äلى جمموعاEال£لبة ا ºاملعل ºش�≤j

j ºK£لÖ اEلي¡º اختياQ اMCد الن�شاطÚ الت£بي≥يÚ ا’BتيÚ من الكتاÜ املدQ�شي: 
الن�شاط الت£بي≥ي (4-3(: ت�شكيل فرا�شات متنوعة بالر�شم والتفري≠. �
الن�شاط  الت£بي≥ي (4-4(: بناA �شكل قطة من العبوات البال�شتيكية الم�شتهلكة. �

يطلÖ املعلم اEل≈ الطلبة تاأمل ال�شكل )4-29( الãÁ …òل فرا�شات م�شنوعة من مواO بال�شتيكية فارغة. - 5
6 -  Úمتبع ،Qتاîالن�شاط الت£بي≥ي امل òتنفي äموعاéراد املaCا Cبداj ºK ،موعةéرد ‘ املa لc م¡مة ºدد املعلëj

اÿطوات التو�شيحية الوارP Oكرgا ‘ الكتاب املدر�شي.
7 - .º¡اتQعن ا�شتف�شا Öيéjو ،ºgRعزjو ،º¡¡وجjالن�شاط، و òتنفي AناKCال£لبة ‘ ا ºتاب™ املعلj
8 - .äا¶Mي¬، وتت≥بل املالa ش¡ا�bوتنا ،äموعاéب≥ية امل ΩماCل جمموعة عمل¡ا اc ¢Vتعر
بعد انتهاA الطلبة من تنفيò الأن�شطة التطبيقية، يطلÖ املعلم اEليهم الن¶ر اEل≈ بع†س الأمãلة ‘ الأ�شكال:  - 9

)4-43(، و)4-44(، و)4-45(، و)4-46( من الكتاب املدر�شي، التي تو�شí كيفية �شنع األعاب 
عل≈ gيÄة كائنات حية، و�شيارات من علÖ بال�شتيكية فارغة، وعمل ربوتات متنوعة الأ�شكال من القطع 

البال�شتيكية ال�ش¨رية.
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AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

.AاOاملعتمد عل≈ الأ Ë(4-3): التقو »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdG IGOCG: �شلم التقدير.

 .AاOاملعتمد عل≈ الأ Ë(4-4): التقو »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdG IGOCG: �شلم التقدير.

ا منا�شبة حلéم الفرا�شات.1 kم يق�س قطعK ،البال�شتيكية Öيح†رش العل
ير�شم الفرا�شات عل≈ القطع البال�شتيكية بحéوم واأ�شكال تلفة.2
يلون الفرا�شات باألوان منا�شبة، مراعيkا التنو´ والتنا�شق بينها.3
ا �شكلها النهائي.4 kOد ،ي§ الفرا�شات يق�س
يلتõم بقواعد ال�شالمة العامة ون¶افة املكان الò… يعمل في¬.5
jتعاون م™ Rمالئ¬، وj�شاº¡cQ العمل ‘ جمموعت¬.6

يح†``رش العل``Ö البال�شتيكية، K``م يق�س اجلõاأي``ن العلويÚ، و�شكل 1
ج�شم القطة.

يق�س اجلõاأين املتبقيK ،Úم ي�شنع اأقدام القطة، ويãبتها.2
ي�شكل راأ�س القطة، ويãبت¬ باجل�شم الأ�شطواÊ، ويãبP âيلها.3
4.Oالأبي†س، والأ�شو :Úيلون ج�شم القطة، وراأ�شها، واأقدامها باللون
ي�شكل عيني القطة، وفمها، واأنفها، و�شاربيها.5
يلتõم بقواعد ال�شالمة العامة ون¶افة املكان الò… يعمل في¬.6
jتعاون م™ Rمالئ¬ ‘ جمموعت¬، وj�شاº¡cQ العمل.7
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

- .¬fلو ºK ،غةQالبال�شتيكية الفا Öشد من العل�Cا للعبة ا kشن™ جم�شمUا
عر�س املعلم عل≈ الطلبة ال�شكل )6-4(. -

ال�شكل )4-6(: ت�شكيل لعبة اأ�شد من عبوات بال�شتيكية فارغة.

اUشن™ bواjQر QRاعية من علÖ بال�شتيكية aاQغة، ºK اQ�شº علي¡ا RخاQ± متنوعة، ºK لوf¡ا. -
عر�س املعلم عل≈ الطلبة ال�شكل )5-4(. -

   

ال�شكل )4-5(: �شنع قوارير زراعية من علÖ بال�شتيكية فارغة.
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إجابات أسئلة الوحدة

 الEح�شا�س الò… يرتك¬ العمل الفني ‘ gPن امل�شاgد بعد اأن يéول بن¶ر√ ‘ مكونات¬.  - 1
 اأ   - التوازن املحور….   - 2

ب -  التوازن الوgمي.        
ج`-  التوازن الE�شعاعي.

التواRن الòي jن£لق من f≥£ة معينة اCو عدة f≥اط، ‘ اŒاgاä متعددة Mو∫ مرcز البناA الفني; ليë≥ق  - 3
.Oالتوازن الب�رش… املن�شو

للبال�شتي∂ اطر عدة; اPE اEن¬ يتكون من مواO متعدOة و�شارة بالEن�شان، مãل: ماOة الديوك�شÚ الكيميائية  - 4
ا عديدة، منها مر�س ال�رشطان. اأما احليوانات التي تتناول اأكيا�س البال�شتي∂ فال ت�شتطيع  kاأمرا�ش Öالتي ت�شب
  ÖéM لىEبة اÎدي اختالط املواد البال�شتيكية بالDوjموت¡ا. و ‘ Öتت�شبa ،¢�ياcC’ا √òg ºش†g اgDمعاوCا
انت�شار  فاEن  عام،  وبوج¬  موتها.   ‘  Öيت�شب ما   ;Aواملا  Aاò¨ال وامت�شا�س  عنها،  ال�شم�س  واأ�شعة   Aالهوا
البيÄة املنا�شبة لتكاKر  اEنها توفر   PEا انت�شار الBفات والأمرا�س;  اEل≈   …Oة يوؤÄالبي املخلفات البال�شتيكية ‘ 

اجلراKيم وانت�شار الفريو�شات الفتاكة. 
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نشاط (1):         

عدد الحصص: حصتان.الدرس األول: نشأة المسرح وتاريخه.  

النتاجات الخاصة بالدرس     
يتعرف املفاgيم وامل�شطلحات الوارP Oكرgا ‘ الدر�س. -
Áيõ مراحل تطور امل�رشح ‘ بع†س الع�شور.  -
ينفò اأعمالk م�رشحية من اأعمال الكاتÖ امل�رشحي �شك�شبري. -
يتòو¥ جماليات العمل امل�رشحي. -

المفاهيم والمصطلحات
امل�رشح  )الدراما(،  التمãيل  امللهاة،  املاأ�شاة،   ،Êاليونا امل�رشح   ،Êالفرعو امل�رشح  امل�رشحي،  الفن  التمãيل، 
)الع�رش  النه†شة  م�رشح ع�رش  واÿوار¥،  واملعõéات  الأ�رشار  م�رشح  الو�شط≈،  الع�شور  م�رشح   ،Êالروما

الEليõابيãي(، م�رشح �شك�شبري.

التكامل الرأسي والتكامل األفقي
»°SCGôdG πeÉµàdG

والدر�س  - الدرامي،   Aالبنا عنا�رش  الأول،  الدر�س  الرابعة،  الوحدة  التا�شع،  لل�ش∞  الفنية  الرتبية  كتاب 
الãاÊ: عنا�رش العر�س امل�رشحي.

 »≤aC’G πeÉµàdG
كتاب التاريï  لل�ش∞ العا�رش، الوحدة الأول≈، احل†شارتان اليونانية والرومانية. -

مصادر التعلم
الكتاب املدر�شي، اللوح، ‰اêP من ال�شور، ال�شبكة العنكبوتية )الEنرتنâ(، مراجع من املكتبة املدر�شية، 

.Aيكور(، اأزياO( ن�شو�س م�رشحية، ت�شميم

استراتيجية التدريس المقترحة 
التدري�س املبا�رش )احلوار واملناق�شة، ال�شوؤال واجلواب، البطاقات اÿاطفة(، التفكري الناقد، التعلم عن طريق 

الأن�شطة )الEمالA بالرك†س، لعÖ الأOوار(، التعلم عن طريق العمل اجلماعي.
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يلقي املعلم التحية وال�شالم عل≈ الطلبة، Kم يكتÖ عل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬. - 1
يطرح املعلم عل≈ الطلبة الأ�شÄلة الBتية: - 2

ما فن التمãيل? �
لماPا يعد التمãيل اأقدم اأنوا´ الفنون? �
ما الفن الم�شرحي? �

البدائي  - 3 اأقدم الفنون; لأن الEن�شان  التمãيل يعد  اأن فن  اEجاباتهم، Kم يو�شí لهم  يناق�س املعلم الطلبة ‘ 
احلياتية،   Öاجلوان يك�ش∞  الفن  واأن ògا  ي¨ني،  اأو   ،Öيكت اأو  ير�شم،  اأن  قبل  نف�ش¬  للتعبري عن  اEلي¬  جلاأ 

والوجدانية، والãقافية.
اأو املعاناة، فتقتب�س من¬  - 4 يعرف املعلم الفن امل�رشحي باأن¬ مراBة تعك�س واقع املéتمع من حيå ال�شتقرار 

املمãل،  مãل:  تلفة،   öUعنا Ã�شاfدة   ،ìö�امل خ�شبة  على  ليé�شدgا  والوbائ™،   çداMC’ا من  الكãري 
والت�شميم )الديكور(، والE�شاAة، واملو�شيق≈، ان¶ر ال�شكل )1-5(.

الن�شاط  - 5  òتنفي  º¡ليEا  Öل£j ºK ،Qشوüالع ال£لبة ‘ بداjاX ä¡وQ امل�ìö وت£وQ√ على مر   ºاملعل ¢�bناj
التطبيقي )1-5(.

îjتاQ املعلº جمموعة من (7-10 طلبة) لتنفيf ò�شاط: übشة fاQ املع�شكر (MادKة ال≥نü¢)، اf¶ر ال�شكل  - 6
.)2-5(

ا(، ‘ جميع اأرجاA ال�ش∞  - 7 kا �شلفgي�شاعد املعلم الطلبة ‘ عملية ل�شق عبارات عل≈ األواح من الكرتون )اأعد
ب�شورة ع�شوائية; لتنفيò ا�شرتاتيéية الEمالA بالرك†س. وòg√ العبارات تتحدç عن تويات الدر�س ومõايا 
كل من: امل�رشح الفرعوÊ، وامل�رشح اليوناÊ )الEغريقي(، وامل�رشح الروماÊ، وم�رشح الع�شور الو�شط≈ 

)م�رشح الأ�رشار واملعõéات واÿوار¥(، وم�رشح ع�رش النه†شة، وgي  مكتوبة عل≈ النحو الBتي:
 اأ  - اEن ما اكت�ش∞ من نقو�س عل≈ جدران المعابد يدل عل≈ وجوO عن�شر  التمãيل )الدراما( في Pل∂ 

الم�شرح القائم عل≈ الأ�شاطير، مãل اأ�شطورة اEيõي�س واأوزوري�س.
cاâ``f العروV``¢ الم�شرMي``ة ت≥دa Ωي ال¡``واA ال£لق، aي a†ش``اA م�شرMي منب�ش§ مë``اط بم≥اعد   -Ü

متدرجة.
الEفاOة من بع†س الق�ش�س الدينية في اEنتاê العرو�س الم�شرحية. ج`- 

cاâf العروV¢ الم�شرMية ت≥دa Ωي ال¡واA ال£لق، ولكن ا�شتعي†¢ عن خ�شبة الم�شرì المنب�ش£ة  د  - 
بخ�شبة مرتفعة.
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.Qشرا�C’ا äل≥اM âشمي� äموعاéة مQشوU يa ،´Qلى ال�شاEي من الكني�شة اMالم�شر ¢Vالعر êخر  - `g
التخل�س من �شطوة الكني�شة. و  - 

رافقâ المو�شيق≈ الم�شرحيات، مع التعبير الé�شد… الحركي، فكانâ ن�شاأة الم�شرح ت�شمل �شبعة  ز  - 
فنون.

تé�شيد الüشرا´ بين ما gو دfيوي وما gو اCخروي.  -ì
 Ωتماg’مل والتفكير، واCالة من التاM ني على و’دةjشادي والدüتb’ال�شيا�شي وا Qشاعد ا’�شت≥را� ط- 

بمكنونات الأ�شياA ل ب¶اgرgا.
الل¨ة �شعرية موزونة تخلو من الألفا® القبيحة.  -…

توb∞ الم�شرì مدة خم�شة bرون; fتيéة تدخل الكني�شة aي مîتل∞ جواÖf الëياة، بما aي Pل∂   - ∑
الم�شرح.

تولي الملكة اEليõابيå مقاليد الحكم; لòا اطلق عل≈ الدراما ا�شم  الدراما الEليõابيãية. ل - 
يعد �شك�شبير البن النéيÖ لفكر ògا الع�شر. م  - 

îjتاQ املعلº غرaة Uشفية وا�شعة، اCو امل�ìö املدQ�شي لتنفيòg òا الن�شاط.- 8
اأحدgم مهمة - 9 اEل≈  ي�شند  Kم  (3( طلبة،  من¡ا من  jتكون cل  اEلى جمموعاä عمل،  ال£لبة   ºاملعل  ºش�≤j

الكتابة، وj£لÖ اEلى  ا’Bخرjنp ا÷ري ‘ اQCجاA الüش∞; ل≥راAة العباQاä امللüش≥ة على ا÷دQان واEمالئ¡ا 
عل≈ الطالÖ الò… يكتÖ، بحيå ينقل ما gو مكتوب ‘ اللوحات ب�شورة حرفية من Oون زياOة اأو 

نق�شان.
يطلÖ املعلم اEل≈ اأفراO املéموعة التي تنتهي من كتابة العبارات اأن تطابق بÚ ما كتبâ واملحتوi العلمي - 10

املوجوO ‘ الكتاب املدر�شي، Kم تدرج¬ –â العنوان الرئي�س اÿا�س ب¬.
يعõز املعلم املéموعة الفائõة، وي�شكرgا، ويãني عليها.- 11
j≥�شº املعلº اللوì اEلى خم�شة اCعمدة، على النëو ا’Bتي:- 12

 ìöùŸG ¢üFÉ°üN
ÊƒYôØdG

 ìöùŸG ¢üFÉ°üN
ÊÉfƒ«dG

 ìöùŸG ¢üFÉ°üN
ÊÉehôdG

 ìöùe ¢üFÉ°üN
≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG

 ìöùe ¢üFÉ°üN
á°†¡ædG öüY
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يل�شق املعلم عل≈ اللوح كل عبارة ‘ العموO املنا�شÖ لها.- 13
يطلÖ املعلم اEل≈ الطلبة تاأمل ال�شكل )5-3( الãÁ …òل امل�رشح الفرعوÊ، وال�شكل )5-4( الãÁ …òل - 14

 .Êل امل�رشح الروماãÁ …òغريقي، وال�شكل )5-5( الEامل�رشح ال
يكتÖ املعلم عل≈ اللوح العنوان اجلديد الBتي: م�رشح ع�رش النه†شة )م�رشح �شك�شبري(، Kم يطرح عل≈ - 15

:ÚتيBال Úالطلبة ال�شوؤال
ماPا تعرف عن �شك�شبير? �
اPكر اأ�شهر الأعمال الم�شرحية ل�شك�شبير. �

النه†شة - 16 ع�رش  لفكر   Öيéالن البن  gو  �شك�شبري  اأن  لهم   íيو�ش Kم  اEجاباتهم،   ‘ الطلبة  املعلم  يناق�س 
الأوروبية، واأن اأ�شهر اأعمال¬: 

.âاأ  - م�شرحية روميو وجوليي 
م�شرحية تاجر البندقية. ب- 

ج` - م�شرحية حلم منت�ش∞ ليلة �شي∞.
O -  م�شرحية عطيل.

g`-  م�شرحية المل∂ لير.
يقدم املعلم نبòة ب�شيطة عن م�رشحية gاملâ التي تتحدç عن ق�شة الأمري الد‰اركي gاملâ الò… يقع - 17

�شحية ال�رشا´ بÚ ترOO√ ‘ اتخاP قرار النتقام من عم¬ الò… قتل اأبو√، واندفاع¬ نحو –طيم كل ما 
حول¬، ان¶ر ال�شكل )7-5(.

jكتÖ املعلº على اللوì اºgC خüشائü¢ م�T ìöشك�شبري، cما وQد cPرgا ‘ الüشفëتÚ (41(، و)42(،  - 18
ا اأن م�رشح �شك�شبري اعتمد عل≈ العواط∞ والأحا�شي�س التي ل تت¨ري مع مرور  kم يناق�شهم فيها، مو�شحK

الزمن; ما جعل م�Möيات¬ M�شية خالدة ل¡òا اليوΩ بë�شÖ الن≥اد.
يناق�س املعلم الطلبة ‘ الق†شايا املطروحة ‘ الكتاب املدر�شي، التي ãÁلها ال�شوؤالن الBتيان: - 19

لماPا لم يعرف تراKنا العربي القديم فن الم�شرحية? �
ما الفائدة المتحققة من اEقامة مهرجان جر�س?  �

20 - ،º¡fة ل�شاMشاüلف ;iخرC’بالفنون ا º¡تمامgمن ا ÌcCتموا بال�شعر اgا Üن العرCلل£لبة ا ºشح املعلVوj 
اEلى ا’�شت≥راQ وا’�شتي£ان ‘ مكان معÚ، خالkaا   êتاëj ¬ب£بيعت ìö�ن املCوا ،º¡jة لد¡jالبد و�öعة 

 .Aواملا Cا للكالkخر; طلبBلى اEا∫ من مكان اMÎتعتمد على التن≥ل وال º¡ياتM âfاc PEاملعي�شي; ا º¡عbلوا
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 يو�شí املعلم للطلبة اأن ملهرجان جر�س فوائد عدة توؤKر اEيéابkا ‘ املواطن والوطن; اPE اEن¬ ي�شéع  تباOل - 21
 …Oاملا  çرEوبال في¬،   âا�شتوطن التي  القدÁة  واحل†شارات  بالأرOن  ويعرف  ال�شعوب،   Úب الãقافات 
واملعنوي الòي خلفت¬ تل∂ احل†شاQاä، وj�شM ™éرcة ال�شياMة; ما jوDدي اEلى –�شن الوVش™ ا’bتüشادي 

‘ بلدنا الأرOن. 
j�شاQ∑ املعلº ال£لبة ‘ تنفيò الن�شاط الت£بي≥ي (5-2(، ان¶ر ال�شكل )9-5(.- 22
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

اكتÖ بحkãا عن �شرية الكاتÖ امل�رشحي وليم �شك�شبري )حيات¬، ن�شاأت¬، اأ�شهر م�رشحيات¬(، Kم اقراأ√ اأمام زمالئ∂  -
‘ ال�ش∞.

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

- :âطي∞ والد√ املي âاملg ¬يناجي في …òتي الBل امل�شهد الuãل�شك�شبري ، م âاملg ل≈ م�رشحيةEة اOبالعو 
اأبي ما  يا   ،Úائنÿعن رفات∂ ‘ عيون ا åاأبح  âاأبي ما زل يا  امل�شكلة،  تل∂ gي  اأكون  ل  اأو  "اأكون 
ا من دخان ‘ jدي  kشيف� âميQ ،äعد Ωوj رcPCا  âلR ما ،Úال�شن  äاAناëfا ºغQ نيjÎعj ∂ا∫ طيفR
اBلف   Úب ا  kOبر فاأموت  اأناملي،   AفO الأقالم  تر�ش∞  Xلي،  اجلدران  ت�رش¥  ا  kوحيد  ... kطفال وتركتني 
 âيرتديني �شم املخ†شوب،  Kوب∂  يحتويني  املراBة وجه∂،  األتقي ‘ �شفحة  يوم  الòابلة، كل  النéوم 
ن اcCون? اCخÈ املراBة اb ÊCد  nشكن? م�Cن اjCبدو? اCي∞ اc :ة عنيBاملرا ∫Cشا�Cا Ωوj لc ،ونéبال�ش ºãعيني∂ املل

�شÄمâ من اOعاAات اجلنون!".

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG»≥« (5-2): التقوË املعتمد عل≈ املالح¶ة.
Ëƒ≤àdG IGOCG: �شلم التقدير.

تتقن املéموعة تقم�س املقولت اÿا�شة بها.1
Œيد املéموعة اأOاA انفعالت �شوتية تلفة. 2
تتناa�¢ املéموعة م™ املéموعاä ا’Cخرi بéدjة. 3
4.Ωتماgبا iخرC’ا äموعاéامل AداC’ موعةéت�شتم™ امل
ي�شوO التعاون بÚ اأفراO املéموعة ب�شورة منا�شبة.5
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نشاط (1):         

الدرس الثاني: الممثل واالرتجال 
المسرحي.

النتاجات الخاصة بالدرس      
يتعرف مفهوم املمãل. -
 Áيõ مفهوم الرŒال امل�رشحي. -
ãÁل اأعمالk م�رشحية بطريقة الرŒال امل�رشحي. -
ينمو لدي¬ ح�س امل�شوؤولية، والعمل اجلماعي. -
يقدر فن الرŒال، وOور√ ‘ �شقل �شخ�شيت¬. -

المفاهيم والمصطلحات
 املمãل، الرŒال امل�رشحي.

التكامل الرأسي والتكامل األفقي
»°SCGôdG πeÉµàdG    

Oليل املعلم لل�ش∞ الرابع، ور الفنون امل�رشحية، الرŒال. -
Oليل املعلم لل�ش∞ ال�شاO�س، ور الفنون امل�رشحية، املمãل والرŒال. -
 كتاب الرتبية الفنية لل�ش∞ التا�شع، ور الفنون امل�رشحية، عنا�رش البناA الدرامي. -

 »≤aC’G πeÉµàdG
كتاب الرتبية الE�شالمية لل�ش∞ اÿام�س، اجلAõ الأول، الدر�س ال�شاO�س ع�رش، حقو¥ الوالدين ‘ الE�شالم. -
كتاب الãقافة املالية، ال�ش∞ الãامن، اجلAõ الأول، الدر�س الرابع، مهارة الت�شال. -

مصادر التعلم 
.Aالكتاب املدر�شي، اللوح، كر�شي، طاولة، اأزيا

استراتيجيات التدريس المقترحة
التدري�س املبا�رش )احلوار واملناق�شة ،ال�شوؤال واجلواب، العر�س التو�شيحي(، التعلم عن طريق الأن�شطة )امل�شاريع، 
 .Aنية(، التعلم عن طريق العمل اجلماعي، حل امل�شكالت، ال�شتق�شاgòوار، التعلم عن طريق ال�شور الOالأ Öلع

عدد الحصص: حصة واحدة. 
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يلقي املعلم التحية وال�شالم عل≈ الطلبة، Kم يكتÖ عل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬. - 1
يقدم املعلم ت¨òية راجعة للدر�س ال�شابق، بطرح الأ�شÄلة الBتية عل≈ الطلبة: - 2

�  ?ìل على خ�شبة الم�شرãدم¡ا الممîشت�j التي äاQما الم¡ا
ن الممãل? � nم
gل تكفي الموgبة الفطرية في التمãيل لتحقيق النéاح والتميõ في العمل الم�شرحي? �
ينق�شم Oور الممãل اEل≈ ق�شمين، اPكرgما. �

يناق�س املعلم الطلبة ‘ اEجاباتهم، Kم يعرف املمãل باأن¬ الEن�شان املبد´ الò… يتقم�س �شخ�شية ما، –مل  - 3
وم¡اQات¬  والüشوتية،  ا÷�شدjة  اCدوات¬  ا  kدمîم�شت  ،ìö�امل خ�شبة  على   Qوتدو تتëر∑،  ددة،   Úم†شام
الgòنية لتحقيق Pل∂، مبينkا اأن املمãل اجليد يÖé اأن Áتل∂ املوgبة، وين¶ر اEليها بو�شفها عن�رشkا رئي�شيvا 

للتميõ والEبدا´، Ã�شاندة عاملÚ مهمg ،Úما: 
الüشëيح ’cEما∫  ال£رjق  المداQ∑، وتüشنع¬ على  ال¡مº، وتو�ش™  التي تëفز  ا’cCادjمية  الدQا�شة   -  Cا

م�شوار√ في التمãيل.
التدريÖ العملي الم�شتمر لتنمية المهارات الé�شدية وال�شوتية والgòنية، ان¶ر ال�شكل )10-5(. ب- 

4 -  ،)44) Úتëشفüر ال¶fا ،ìö�ة على خ�شبة املcاحلر AناKCراعي¬ ‘ اj نCنب¨ي اj ل، وماãاملم Qدو ºاملعل Úبj
و)45(، مع تو�شيP íل∂ باحلركة، ان¶ر ال�شكل )11-5(.

5 -  ،∞bا املوòg √اŒ ¬اتaöüفعا’ت¬ وتfا ا k¶Mمال ،Åمفاج ∞bش¬ ملوVعرj ºK ،اvد ال£لبة ع�شوائيMCا ºاملعل Qتاîj
من مãل:
ا، وا�شتيق¶â من النوم تمام ال�شاعة الãامنة، فماPا تفعل? � kقر´ جر�س المدر�شة ال�شاعة ال�شابعة �شباح
Uشعدä اEلى الëاaلة، وbد f�شيf â≥ود∑ aي المنز∫، aماPا تفعل? �
 اأنâ تدر�س لمتحان في يوم غد، وفي òg√ الأKناA انقطع التيار الكهربائي، فماPا تفعل? �

 يطرح املعلم عل≈ الطلبة ال�شوؤال الBتي:  - 6
ماPا f�شمي ما bاΩ ب¬ ال£الa Öي الن�شاط ال�شابق? �

يناق�س املعلم الطلبة ‘ اجاباتهم، Kم يو�شí لهم اأن ما قام ب¬ الطالg Öو فن م�رشحي يدع≈ فن الرŒال،  - 7
 √òاأو تنفي اأو تقم�ش¬ �شخ�شية،  ا،  kل م�شهدãاملم AاOاأ اEل≈ مفهوم الرŒال امل�رشحي، وgو  ويتو�شل معهم 
ا، اعتماOاk عل≈  kاأ… ن�س مكتوب �شلف Oون وجوO ا من فكرة، اأو قيمة معينة، منkا، انطالقvم�رشحي kعمال

قدرات¬ الEبداعية، وطاقات¬ ‘ ال�شوت، واحلركة، واحلوار، واÿيال.
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يطرح املعلم ق†شية معينة من الق†شايا املوجوOة ‘ احلياة، مãل: ق†شية اOEمان املخدرات.  - 8
9 -   :ÚتيBال Úيطرح املعلم عل≈ الطلبة ال�شوؤال

ما الأ�شباب التي توؤO… اEل≈ اOEمان المخدرات? �
ما النتائè المترتبة عل≈ ògا الOEمان? �

ير�شم املعلم عل≈ اللوح �شéرة معلومات، اكيkا ال�شكل )5-1(، حيã“ åل �شاقها امل�شكلة، وجòورgا - 10
ترمõ اEل≈ اأ�شباب امل�شكلة، واأغ�شانها ت�شكل النتائè املرتتبة عل≈ امل�شكلة.

يناق�س املعلم الطلبة ‘ اEجاباتهم، Kم يو�شí لهم بع†س الأ�شباب التي توؤO… اEل≈ اOEمان املخدرات، مãل: - 11
�شع∞ الواز´ الديني، ورفقاA ال�شوA، واجلهل بخطورة املخدرات، وقلة الوعي، والبطالة، والأ�شباب 
العõلة،  مãل:  املخدرات،  اOEمان  اEلي¬  يف†شي  التي   èالنتائ بع†س  يòكر  Kم  الأ�رش…،  والتفك∂  النف�شية، 

وا’CمراV¢ النف�شية، والت�شوj�¢، والف≥ر، وعدΩ ت≥بل ا’Bخرjن ل¬، وعدΩ الã≥ة بالنف�¢. 

ال�شكل )5-1(: �شéرة المعلومات.
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يطلÖ املعلم اEل≈ الطلبة اقرتاح حلول لهò√ امل�شكلة، مãل: الgòاب اEل≈ مركõ متخ�ش�س لعالê الOEمان، - 12
وö�f التوعية الüشëية الكاaية، وم†شاعفة دوQ ا’ö�Cة ‘ مراbبة �شلو∑ اCو’دºg، واMCكاΩ ال�شي£رة على 

مروجي املخدرات.
ا لكل جمموعة.- 13 kQم≥ر Úعjل من¡ا من (3-5) طلبة، وc عمل، تتكون äلى جمموعاEال£لبة ا ºاملعل ºش�≤j
اOEمان املخدرات، Kم ارŒال م�شهد م�رشحي ق�شري، - 14 للتفكري ‘ م�شكلة  الطلبة )O )5قائق  املعلم   íنÁ

يتناول ق†شية املخدرات، م�شتعينkا ب�شéرة املعلومات.
j£لÖ املعلº اEلى cل جمموعة عرV¢ ما تتوUشل اEلي¬ من fتائè ب£رj≥ة ا’ŒQا∫ امل�Möي.- 15
يناق�س املعلم الطلبة ‘ اأOائهم، ويéر… تقوkÁا تكوينيvا.- 16
يوز´ املعلم الطلبة اEل≈ )4) جمموعاj ºK ،ä£لÖ اEلي¡º تنفيò اfC�ش£ة الكتاÜ املدQ�شي على النëو ا’Bتي:- 17

المéموعة ا’Cولى: الن�شاط (5-3(، ان¶ر ال�شكل )12-5(. -
المéموعة الãاfية: الن�شاط (4-5(. -
المéموعة الãالãة: الن�شاط (5-5(، ان¶ر ال�شكل )13-5(. -
المéموعة الرابعة: الن�شاط (5-6(، ان¶ر ال�شكل )14-5(. -

يناق�س املعلم الطلبة امل�شاgدين ‘ اأOاA زمالئهم، ويفتí باب احلوار والنقد البناA بÚ املéموعات، وتقبل - 18
الراCي والراCي ا’Bخر.

éjري املعلº ت≥وkÁا ختاميvا.- 19
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

- ،Êاãال Aõام``ن، اجلãة الرتبية الوطنية واملدني``ة، ال�ش∞ الOم``ا ‘ )Oر�س )مكافح```ة الف�شاO ≈``لEة اOبالع``و
ا م�Möيvا تتëدKون aي¬ عم``ا تعلمتمو√ عن b†شية  kم�ش¡د ∑Dم``الوRو âfCل اŒQال�شفح``ات )47-50)، ا

الف�شاO، وكيفية مكافحت¬.

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

.AاOاملعتمد عل≈ الأ Ë(5-3): التقو •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdG IGOCG: �شلم التقدير.

jتëر∑ اaCراد املéموعة ‘ الف†شاA املتاÃ ì¡اQة.1
2 .Èعل≈ نحو مع Oمن املحدõموعة “رين التفاعل مع الéامل Oيتقم�س اأفرا
يعيد اأفراO املéموعة اأOاA امل�شهد عل≈ افرتا�س ت¨ري الõمن باEتقان.3
يتعاون اأفراO املéموعة بع†شهم مع بع†س ب�شورة فاعلة.4

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

- .Qشا†ÿشو¥ ا� AجواCل اãÁ اvيMö�ا م kم�ش¡د ∑DمالوRو âfCل اŒQا
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نشاط (1):         

عدد الحصص: حصتان. الدرس الثالث: مسرح الدمى (العرائس).

النتاجات الخاصة بالدرس
يتعرف ن�شاأة م�رشح الدم≈ )العرائ�س(. -
Áيõ اأنوا´ م�رشح الدم≈ بع†شها من بع†س. -
ينفò اأعمالk م�رشحية با�شتخدام الدم≈. -
يتòو¥ Oور الدم≈ )العرائ�س( ‘ العمل امل�رشحي. -

المفاهيم والمصطلحات
 äياMö�شا، مüالدمى التي –ر∑ بالع ،âيfوjQدمى املا ،Rوb √ة، دمى ال≥رcرëالدمى، البابة، الدمى املت ìö�م

خيا∫ ال¶ل.

التكامل الرأسي والتكامل األفقي 
»≤aC’G πeÉµàdG

كتاب الرتبية الE�شالمية لل�ش∞ اÿام�س، اجلAõ الأول، الدر�س الãاÊ ع�رش، ارê احلروف. -
كتاب الãقافة املالية لل�ش∞ الãامن، اجلAõ الãاÊ، الدر�س الرابع، اEعاOة التدوير. -

مصادر التعلم 
الكتاب املدر�شي، كر�شي، طاولة، اأزياA، ور¥ الõبدة، كرتون اأ�شوO، م�شباح، ل�شق، مق�س اBمن، علبة كرتون، 

ور¥، اللوح.

استراتيجيات التدريس المقترحة 
التدري�س املبا�رش )احلوار واملناق�شة، ال�شوؤال واجلواب، العر�س التو�شيحي، ال†شي∞ الõائر(، التعلم عن طريق 

الأن�شطة )لعÖ الأOوار، التعلم عن طريق ال�شور الgòنية(، التعلم عن طريق العمل اجلماعي.
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يلقي املعلم التحية وال�شالم عل≈ الطلبة، Kم يكتÖ عل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬. - 1
2 - .ÊOال�شعبي الأر …õم يلب�شها الK ،ل  الدمية ن�شميةãا، مkا معين kم يطلق عليها ا�شمK ،ميةO  ي�شنع املعلم
ا �شخ�شية مòيع، اأو مقدم برامè، فيبداأ التعري∞  - 3 kل≈ الطلبة عن طريق الدمية ن�شمية، متقم�شEاملعلم ا çيتحد

الدم≈ )العرائ�س(; لòا  اليوم gو م�رشح  : Oر�شنا  kالطلبة، قائال اأنها �شي∞ مهم عل≈  بالدمية ن�شمية عل≈ 
رحبوا معي - اأعõائي الطلبة - ب†شيفتنا العزjزة الدمية f�شمية، Pاä ال�شمعة ال£يبة ‘ جما∫ م�ìö الدمى، 
 Öفريح وا�شتخدامات¬،  وتطور√،  الدم≈،  م�رشح  ن�شاأة  عن  املتميõة   çوالأبحا الطويلة،  اÈÿة  �شاحبة 

املعلم والطلبة بها، قائلÚ: اأgالk و�شهالk بالدمية الأرOنية الرائعة ن�شمية.
بة  - 4 اأرOنية  ن�شمية،  الدمية  اأنا  بنف�شي،  اأعرفكم  الطلبة  اأعõائي   : kقائال ن�شمية  الدمية  Oور  املعلم  يتقم�س 

لوطن¡ا، اÖMC ال≥راAة ãcريkا، و› اCبëاãc çرية ‘ جما∫ م�ìö الدمى، ولكº اCن ت�شاCلوÊ ما TشÄتº، واfCا 
عل≈ ا�شتعداO لالEجابة عن جميع ا�شتف�شاراتكم.

يوز´ املعلم توi الدر�س عل≈ الطلبة، ‘ �شورة حوار م�رشحي يدور بÚ الطلبة والدمية ن�شمية. - 5
يطلÖ املعلم اEل≈ الطلبة قراAة تويات الورقة ‘ )O )5قائق. - 6
j£لÖ املعلº اEلى جمموعة من ال£لبة اوQة f�شمية ‘ م�Möية اCماΩ ا÷مي™، بëيj åت≥مg ¢üو Tشüîشية  - 7

الدمية ن�شمية، مراعيkا التنويع ‘ ال�شوت، وا�شتخدام طبقات تلفة من¬; لE�شفاA روح الدعابة، وعدم 
ال�شعور بامللل، وPل∂ عل≈ النحو الBتي:

الطلبة: حدKينا يا ن�شمية عن ن�شاأة م�رشح الدم≈. -
f�شمية: اCعزائي، ل≥د اختل∞ الباãMون ‘ –دjد الزمان واملكان الفعلي ل¶¡وQ م�ìö الدمى، ولكن  -

الراجí اأن¬ Xهر عند قدماA امل�رشيÚ )الفراعنة( وال�شينيÚ، و‘ بالO ما بÚ النهرين، وتركيا، بيد اأن 
ن تفننوا aي¬. nم ÌcCا ºg Úيfاليابا

الطلبة: gل عرف العرب م�رشح الدم≈? -
f�شمية (مبت¡éة): بال£ب™، a≥د عرaو√ ‘ Rمن الدولة العبا�شية با�شº خيا∫ ال¶ل. -
- ?ºا ا’�شò¡ا �شمي بPال£لبة: خيا∫ ال¶ل! وملا
�شا�شة  - عل≈  الدم≈  حلركة  ا  kهارXEا ال†شوئية;  الأ�شعة  عل≈  املعتمدة  اÿيال  تقنية  اEل≈   √Oل�شتنا ن�شمية: 

خاUشة، با�شتعما∫ ا’jCدي وا’QCجل وبع†¢ الüشوQ. اB√، باملنا�شبة، jوجد f�شاط ‡يز  ‘ cتابكº  عن 
ا  kاأي†ش وتوجد   ،)7-5) الت£بي≥ي  الن�شاط  وgو  بنف�شي،  علي¬   âaöTCا وbد  ال¶ل،  خيا∫   ìö�م Uشن™ 

�شورة تو�شيحية ل¬، تاأملوا ال�ش`كل )15-5(.
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الطلبة: رائع يا ن�شمية! -
- .öüÃ يcاململو öüل∂ ‘ العPا بابة، وgومفرد ،äبابا ºخيا∫ ال¶ل با�ش äياMö�م âشاعT دbشمية: و�f
الطلبة: وما املق�شوO بالبابة? -
الفÄات  - تل∞  من  النا�س  عليها  اأقبل  التي  الرتفي¬  و�شائل   iحدEا وتعد  احلكاية،  بها  يق�شد  ن�شمية: 

الفنية  الفقرات   Öجان اEل≈  واملقاgي،  العامة  الأماكن   ‘ تعر�س   âكان اأنها  �شيما  ول  الجتماعية، 
ا’Cخرi مãل ال¨ناA والرüb¢، وتت†شمن عادة م�شاgد �شاخرة، وتتناو∫ م†شامÚ �شيا�شية، واجتماعية، 

ا. kوتاريخية اأي†ش
الطلبة: gل توجد �شخ�شية اE�شالمية معينة اأ�شهمX ‘ âهور م�رشح الدم≈? -
ن�شمية )بãقة العلماA(: نعم يا اأ�شدقائي، فقد عرف �شم�س الدين بن Oانيال املو�شلي باE�شهام¬ ‘ تاأ�شي�س  -

 âëمن التي   äالبابا من  العدjد  تاCليف¬  a†شالk عن  الفاطمية،  الدولة  Rمن   √ö�fو ال¶ل،  م�ìö خيا∫ 
ا فنية جديدة. kروح

ا. - v≤M ∑ببناMCدمية خفيفة ال¶ل، ل≥د ا pâfCشمية، ا�f اj ∂ا ل kشكرT :ال£لبة
ا  - vببة جد ل≈ تناول وجبةEا ن�شمية: �رشرت كãريkا Ãعرفتكم، اعòروÊ يا اأ�شدقائي، فاأنا اليوم مدعوة 

عل≈ قلبي، ويÖé اأن اأغاOر.
الطلبة: وما òg√ الوجبة املف†شلة لدي∂? -
اEل≈  - الن�رشاف.  علي  اأ�شدقائي،  يا   Êروòاع الطبق،  ògا  اأع�شق  كم   ،ÊOالأر املن�ش∞  اEنها  ن�شمية: 

.Aل≈ اللقاEا ،Aاللقا
يطرح املعلم عل≈ الطلبة الأ�شÄلة الBتية:  - 8

)الممãل  � ال�شابق  الدر�س  في  الممãل  تعري∞   Öبح�ش الم�شرح،  عل≈  الممãل  gي  الدمية  اعتبرنا  اPEا 
والرتéال الم�شرحي(، فما المق�شوO بالدم≈ المتحركة?

كي∞ يمكننا التعامل مع الدم≈ في اأKناA العر�س الم�شرحي? �
O بع†س اأنوا´ م�شرح الدم≈. � uعد

jناb�``¢ املعل``º ال£لبة ‘ اEجابات¡j ºK ،ºع``ر± الدمى املتëرcة باfC¡ا جم�شماüj äشنع¡``ا ا’fE�شان بوUشف¡ا  - 9
و�شيل``ة من و�شائل الرتفي``¬; للتعبري عن موق∞ ما، اأو ط``رح ق†شية معينة يراO اEي�شاله``ا اEل≈ اجلمهور، واأن 
 ¢üîشT ات¡اcرM ‘ ºكëتj å``يëخر، بBا AشيT يCو اCيوان، اM وCش``ان، ا�fEة اÄيg الدم``ى تكون على √ò``g
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ا، اCو عüشيvا، اf¶``ر ال�شك``ل (5-16/ اأ(، وال�شكل  kcشال�Cو اCا، ا`` kو خيوطCد√، اj ا kدم``îا م�شت¡cرëjم``ا، و
)5-16/  ب(.

يوج¬ املعلم الطلبة اEل≈ كيفية التعامل مع الدم≈ ‘ اأKناA العر�س امل�رشحي، مع التطبيق العملي عل≈ الدم≈، - 10
ان¶ر ال�شفحتÚ )57( و)58(.

11 - ،(Rدمى ال≥فا) التي –ر∑ باليد Rوb √ي: دمى ال≥رgالدمى ، و ìö�وا´ مfCا  ìعلى اللو ºاملعل Öكتj
ان¶ر ال�شكل )5-17)، والدمى التي –ر∑ باÿيوط (املاjQوfيâ)، اf¶ر ال�شكل (5-18/  اأ(، وال�شكل 
)Ü  /18-5)، والدمى التي –ر∑ بالعüشا، تاCمل ال�شكل (5-19)، وم�ìö خيا∫ ال¶ل، اf¶ر ال�شكل 

.)20-5(
لكل - 12 ا  kمقرر  Úويع طلبة،   )5-3) من  من¡ا  تتكون cل  اEل≈ )4) جمموعاä عمل،  الطلبة  املعلم  يق�شم 

جمموعة، وëjدد م¡ام¡ا، وj�شمي¡ا cا’Bتي:
المéموعة  ا’Cولى: دمى ال≥ر√ bوR التي تëر∑ باليد. -
- .(âيfوjQالما) يوطîر∑ بالëية: الدمى التي تfاãموعة الéالم
المéموعة الãالãة: الدمى التي تëر∑ بالعüشا. -
المéموعة الرابعة: م�شرMياä خيا∫ ال¶ل. -

يتéول املعلم بÚ املéموعات با�شتمرار، ويبد… مالح¶ات¬ للطلبة.- 13
j£لÖ املعلº اEلى م≥رc Qل جمموعة ìöT ا÷زA اÿاéÃ ¢Uموعت¬.- 14
يناق�س املعلم الطلبة  ‘ اأنوا´ الدم≈، ان¶ر ال�شفحات )51-53( ‘ الكتاب املدر�شي.- 15
ال¶ل - 16 خيا∫   ìö�م Uشن™  عن   çدëتj الòي   (7-5) الت£بي≥ي  الن�شاط   òتنفي  ‘ ال£لبة   ºاملعل  ∑Qشا�j

والدمى التي –ر∑ بالعüشي، والòي ت†شمن تüشني™ دمى; وPل∂ بتمãيل م�Möية (الãعلÖ واحلمامة).
يقيuم املعلم اEنتاê املéموعات ‘ ت�شنيع الدم≈.- 17
يناق�س املعلم الطلبة ‘ الدرو�س امل�شتفاOة من امل�رشحية.- 18



127

AGOC’G QÉ«©eRÉà‡G vóL ó«Ló«L ºbôdG

Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

.AاOاملعتمد عل≈ الأ Ë(5-7): التقو »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdG IGOCG: �شلم التقدير.

–†ö املéموع``ة ا’Cدواä واÿاماä الالRم``ة لüشن™ م�ìö خيا∫ 1
ال¶ل، و�شنع Oم≈ الع�شي.

2.Æا ‘ منت�ش∞ �شندو¥ الكرتون الفار kتر�شم مربع
تفرÆ املرب™ الòي Q�شº، بëيj å¶¡ر ما ‘ داخل علبة الكرتون.3
4 Æي¨طي م�شاحة املربع املفر åم تل�شق¬، بحيK ،بدةõتق�س ور¥ ال

عل≈ �شندو¥ الكرتون.
ا من الكرتون P… اللون الأ�شوK ،Oم تل�شق¬ حول ور¥ 5 kطارEتعمل ا

ا مل�ìö خيا∫ ال¶ل. k£ا مب�ش kجPشبح ‰وüالزبدة، لي
تر�شم �شكل الدمية املنا�شÖ لل�شخ�شية املراã“ Oيلها ‘ امل�رشحية.6
7.Öتق�س الدمية ب�شكل منا�ش
تلüشق ماUشة (b�شة) العüشري خل∞ الدمية امل≥üشوUشة.8
تعتم الف†شاA املتاح )ال�ش∞(.9

الزبدة)، وت�شل§ 10  ¥Qة (وQال�شتا التي Uشنعت¡ا خل∞  الدمى  –ر∑ 
اE�شاAة امل�شباح اأ�شفل امل�رشح.
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

فها ‘ اEنتاê عمل م�رشحي.  - uXها، وو uنية، و�شمOمية اأرO ابتكر �شخ�شية
ل الدر�س  - uامن الأ�شا�شي، حوãالل¨ة العربية لل�ش∞ ال åر�س )رحلة ‘ عا⁄ البحار( ‘ مبحO ≈لEة اOبالعو

ا احلوار بÚ �شخ�شيتÚ، الأول≈: باحå يعمل Oرا�شات عن  kل≈ حوار م�رشحي با�شتخدام الدم≈ ، مق�شمEا
احلياة البëرjة، والãاfية: متüîشü¢ خبري ‘ عالº احلياة البëرjة.

اUشن™ دمى با�شتîداΩ املالعق اÿ�شبية; وPل∂ بوVش™ عينÚ، وºa، وTشعر با�شتîداΩ خاماä من البيÄة،  -
Kم حركها وgي ت¨ني.

ا�شتفد من اجلوارب القدÁة باملنõل ‘ �شنع Oم≈ مãل Oم≈ القفاز. -
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إجابات أسئلة الوحدة

اCدوات¬   Ωدîشت�j وgو   ،ìö�امل خ�شبة  على   Qوتدو تتëر∑  ما،  Tشüîشية   ¢üت≥مj مبد´   ¢üîشT  :πãªŸG  - 1
اجل�شدية وال�شوتية، ومهارات¬ الgòنية لتحقيق Pل∂.

من  - الكãري  من¬  فتقتب�س  املعاناة،  اأو  ال�شتقرار،   åمن حي املéتمع،  واقع  تعك�س  مراBة   :»MöùŸG  øØdG
 ºشميüل، والتãل: املمãتلفة، م öUدة عناfشا�Ã ،ìö�ا على خ�شبة املgشيد�Œ ºائ™، ليتbوالو çداMC’ا

)الديكور(، والE�شاAة، واملو�شيق≈.
-  ،¢�Cالرا ت�شمل  cاملة   Aع†شاCا ول¡ا  اMCياkfا،  ا’C�شال∑  اCو  باÿيوط،  aي¡ا   ºكëتj دمى   :â«fƒjQÉŸG  ≈eO

واجلò´، والòراعÚ، واليدين، وال�شاقÚ، والقدمÚ، وتو�شل òg√ الأع†شاA بع†شها ببع†س باأربطة من 
املواO املرنة، اأو الأقم�شة.

ا، اأو “ãيل¬ فكرة، اأو �شخ�شية، اأو عمالk م�رشحيvا، انطالقkا من فكرة،  - kل م�شهدãاملم AاOاأ :»MöùŸG ∫ÉŒQ’G
الEبداعية ‘  قدرات¬ وطاقات¬  عل≈  ا  kOاعتما ا،  kشلف� ن�س مكتوب  اأ…   Oون وجوO من  معينة،  قيمة  اأو 

ال�شوت، واحلركة، واحلوار، واÿيال.
 ácôëàŸG ≈eódG: جم�شماüj äشنع¡ا ا’fE�شان بوUشف¡ا اMEدi و�شائل الaÎي¬; للتعبري عن موb∞ ما، اCو  -

احليوان،  اCو  ا’fE�شان،  Tشكل  الدمى   √òg òخCتا وbد   .Qا÷م¡و اEلى  اüjEشال¡ا  ب¨ية  معينة;  b†شية   ìطر
ا، اCو  kو خيوطCد√، اj ا kدمîما، م�شت ¢üîشT ات¡اcرM ‘ ºكëتj åيëخر، بBا AشيT يCو اCا ،äو النباCا

ا، اأو ع�شيvا. kاأ�شالك

ما اكت�ش∞ من نقو�س جدارية فرعونية، تدل عل≈ وجوO عن�رش التمãيل )الدراما( ‘ امل�رشح القائم  2 - اأ   - 
عل≈ الأ�شاطري الدينية.

م�رشحية  قدم¬  ما  اأبرز  ومن  الEغريقي،  الع�رش   ‘ الرتاجيديا  كتاب  اأ�شهر  اأحد  �شوفوكلي�س  يعد  ب- 
)اأنتيéونا(.

املنب�شطة )كانâ عند الEغريق( بخ�شبة مرتفعة، و–رر املمãلون من  الرومان عن اÿ�شبة  ا�شتعا�س  ج`- 
اQتداA ا’jòMCة Pاä الكعÖ العا› التي cان jرتدj¡ا ا’Eغرjق ‘ اKCناA التمãيل.

 äة جمموعاQشوU ‘ ،´Qلى ال�شاEي من الكني�شة اMö�امل ¢Vالعر êالو�ش£ى خر Qشوüالع ìö�د  -  ‘ م
.º¡ع qمŒ نcماCا ‘ Öشان ال�شع†MCلى اEا êوخر ، k’جوا ìö�شبح املUCا ºK ،Qاö�C’ا äل≥اM âشمي�
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3 -  اأ  -  التخل�س من �شطوة املعتقدات الكن�شية.
c  -Üان تو› امللكة اEليزابيå م≥اليد احلكº �شبÖ ت�شمية التمãيل (الدQاما) ‘ ògا الع¡د ب`ا�شº الدQاما 
 Úلãا بال�شوؤون امل�رشحية; ما جعل املمvا حقيقي kتمامgات اOاللور AبداEعن ا kليها، ف†شالEا kية ن�شبةãابيõليEال

.Aفعالياتهم بحرية بع†س ال�شي AاOرين عل≈ اأOقا
ج`- التوفيق بÚ الطوائ∞ الدينية اأiO اEل≈ Xهور نو´ من احلرية الفكرية، �شاعد عل≈ ‰و امل�رشح وازgOار√، 

و“كÚ القائمÚ علي¬، بتناول اأفكار جديدة لبناA املéتمع والEن�شان.
�شاعد ال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�شاO… عل≈ ولOة حالة من التاأمل والتفكري والgتمام Ãكنونات   -  O

الأ�شياA ل ب¶اgرgا فق§.

5 -  اأ  -  اأبطال م�رشحيات �شك�شبري املاأ�شوية �شخ�شيات تتميõ بالنبل، والع¶مة، والعواط∞ الEن�شانية. 
Ü- اعتمد ‘ م�Mö¬ وTشعر√ على العواط∞ وا’MCا�شي�¢ ا’fE�شاfية التي cاâf �شببkا M≥ي≥يvا ل�ö خلود 

 .Oالنقا Öكتابات¬ بح�ش
ج`-  الل¨ة ال�شعرية البلي¨ة، والÈاعة ‘ التالعÖ بالكلمات والألفا®، واملفرOات اجلديدة.

O- عالè جوgر الEن�شان الفرO، وموقع¬ ‘ الكون، وOور√ ‘ احلياة.
.Ìال�شعر والن Úاملزاوجة ب - `g

و-  املõاوجة بÚ الكوميديا والرتاجيديا.
ال�رشا´ ‘  التي Áتêõ فيها اÿري وال�رش والعاطفة والعقل; ما جعل  ال�شخو�س  ال¨ني من  ز-  املخõون 

م�رشحيات¬ ي¶هر ب�شورة وا�شحة.

.(Rدمى ال≥فا) التي –ر∑ باليد Rوb √دمى ال≥ر  -   C6 -  ا
Ü-  الدمى التي –ر∑ بالعüشا:  –ر∑ òg√ الدمى بال≥†شبان، اCو بالعüشي من اC�شفل منüشة العرV¢ عادة، 
حيå يتكون بع†شها من راأ�س فق§ مãبâ بطرف ع�شا. ويكون لبع†س الدم≈ املتحركة بالع�شي ع�شا 
مت�شلة بòراعÚ ورجلÚ متحركتÚ. ل ت�شتعمل Oم≈ الع�شي لتمãيل الEن�شان واحليوان فح�شÖ، بل 
j�شي™ ا�شتîدام¡ا لÎمز اEلى اTCشياA اCخرi، مãل: ا’gRCاQ، وال≥بعاä، وا’TCشéاQ، وا’TCشكا∫ الب�شي£ة.
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á°SOÉ°ùdG IóMƒdG 66
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نشاط (1):         

الدرس األول: محركات 
البحث في اإلنترنت.

عدد الحصص: حصتان. 

النتاجات الخاصة بالدرس
يتعرف اأgم ركات البحå العاملية. -
-  .Úعاملي Úية عن لوحات فنية لفنانÁا تقد kيقدم عرو�ش
- .âنرتنEلكرتونية ل�شبكة الEالفعال ‘ املواقع ال åمهارة البح Öيكت�ش 

المفاهيم والمصطلحات
 åëر∑ الب ،(bing) åëر∑ الب ،(Yahoo) åëر∑ الب ،(Google) åëر∑ الب ،åëالب äاcر
.)everystockphoto) åëر∑ الب ،(Multicolr) åëر∑ الب ،(TinEye) åëر∑ الب ،(dogpile(

التكامل الرأسي والتكامل األفقي
 »≤aC’G πeÉµàdG

-  Èعن املعلومات ع åالبح ،Êاãالوحدة الرابعة، الدر�س ال ،Êاãال Aõامن، اجلãكتاب احلا�شوب لل�ش∞ ال
.âنرتنEشبكة ال�

مصادر التعلم 
تÈ احلا�شوب، الكتاب املدر�شي، اللوح، جهاز احلا�شوب اأو جهاز احلا�شوب ال�شخ�شي املحمول، جهاز 

العر�س، اأقالم ملونة.

استراتيجيات التدريس المقترحة
التدري�س املبا�رش )احلوار واملناق�شة، ال�شوؤال واجلواب(، التعلم عن طريق الأن�شطة، التعلم عن طريق العمل 

.(∑QشاT ºK kميالR Îاخ) ا÷ماعي
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يرحÖ املعلم بالطلبة، Kم يكتÖ عل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬، Kم يطرح عليهم الأ�شÄلة  - 1
الBتية:
اjCكº �شبق ل¬ دخو∫ موb™ بåë?  ما ا�شم¬? �
 ما ال¨اjة من دخول¬? �
� ?âfترfE’شبكة اT يa åëالب äاcرëعر± مj ن nم
 ما اأgم محركات البحå العالمية? �
ما ا�شتخدامات محركات البحå في التربية الفنية? �
� ?åة في محركات البحOما نو´ الم�شتندات الموجو
� ?âنترنEالأول≈ في �شبكة ال åبها محركات البح âما الطريقة التي �شمم

للم�شاعدة  - 2 م�شممة   èبرام gي   åالبح ركات  اأن  لهم   íيو�ش Kم  الطلبة،  اEجابات  اEل≈  املعلم  ي�شتمع 
ا، اأو  kامل�شتندات قد تكون مواقع، اأو �شور √òg واأن ،âنرتنEنة ‘ �شبكات الõ م�شتندات OاéيEعل≈ ا
مواقع  تكون  فقد  منها;  املن�شوOة  الأgداف  تتنو´ وفق   åالبح واأن ركات  اأو مقالت،  فيديوgات، 
علمية وبحãية، اأو اقت�شاOية وŒارية، اأو ترفيهية وتربوية، وغري Pل∂، واأنها ت�شتخدم ‘ مبحå الرتبية 
الفنية بو�شفها مواقع وم�شاOر تعليمية اE�شافية حديãة، Áكن بها الو�شول اEل≈ كل ما يخ�س الرتبية الفنية، 
 åالبح فيديو، وغري Pل∂. وقد �شمم âركات  اأبحاç، وكتÖ، ولوحات، و�شور، ومقاطع  من: 
ا عل≈ التقنيات امل�شتخدمة ‘ اOEارة املكتبات، حيå كانâ تبن≈ فهار�س للم�شتندات، “ãل  kOالأول≈ اعتما

.èنامÈعنها ‘ ال åور عل≈ اأ… معلومة يبحãقاعدة للبيانات، وتفيد ‘ الع
يرافق املعلم الطلبة اEل≈ تÈ احلا�شوب املدر�شي بهدوA وانت¶ام، Kم يوزعهم بحيå يéل�س كل اKنÚ اأمام  - 3

جهاز حا�شوبي واحد.
4 - :ÚتيBال Úيطرح املعلم عل≈ الطلبة ال�شوؤال

ما مëر∑ البGoogle) åë(? ما ا�شتخدامات¬? �
5 - . www.google.com :بكتابة جملة ،)Google) åëر∑ الب ™bة موQاjR لى ال£لبةEا ºاملعل Öل£j
يطلÖ املعلم اEل≈  الطلبة تنفيò الأن�شطة )6-2(، و)6-4(، و)6-5( ‘ ال�شفحات )68(، و)70(،  - 6

و)72)، التي jتعÚ ا�شتîدا Ωر∑ البGoogle) åë( ‘ تنفيgòا.
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يطرح املعلم عل≈ الطلبة الأ�شÄلة الBتية:  - 7
� ?)YAHOO) åëر∑ البëما م
وما ا�شتخدامات¬? �
� ?)bing) åëر∑ البëما م
ما ا�شتخدامات¬? �
� ?)dogpile) åëر∑ البëما م
ما ا�شتخدامات¬? �

8 -   åالبح ركات   Úم�شتخدم  ،)68( ال�شفحة   ‘  )1-6) الن�شاط   òتنفي ال£لبة  اEلى   ºاملعل  Öل£j
 .)dogpile(و ،)bing(و ،)YAHOO(

يكتÖ الط`````الÖ جمل`````ة: K ،www.yahoo.com````م جمل```ة: K ،www.bing.com````م جم```لة:   - 9
.www.dogpile.com

يطرح املعلم عل≈ الطلبة الأ�شÄلة الBتية:- 10
� ?)TinEye) åëر∑ البëما م
ما ا�شتخدامات¬? �
� ?)Multicolr) åëر∑ البëما م
ما ا�شتخدامات¬? �
� ?)everystockphoto) åëر∑ البëما م
ما ا�شتخدامات¬? �

 يناق�س املعلم الطلبة ‘ فقرة )ف�رش( ‘ ال�شفحة )67(.- 11
j£لÖ املعلº اEلى ال£لبة تنفيò الن�شاط (6-3)، م�شتîدم Úر∑ البeverystockphoto åë، بكتابة - 12

.www.everystockphoto.com :جملة
 ëjدد املعلº الوâb املنا�شC’ Öداc Aل f�شاط Ãا ëj≥ق الفوائد وا’gCدا± املن�شودة.- 13
يتابع املعلم الطلبة، ويوجههم، ويعõزgم، ويéيÖ عن ا�شتف�شاراتهم.- 14
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي ابح``å ‘ �شرية حياة اأحد ال``رواO واملوؤ�ش�شÚ للحرك``ة الت�شكيلية الأرOني``ة، ومدر�شت¬ الفني``ة، والألوان التي  -
ا�شتخدمه``ا ‘ لوحات``¬، و�شور اأgم اأعمال¬ الفنية، Kم اجمعها، واحف¶ها ‘ Pاك``رة منف�شلة، Kم اعر�شها اأمام 
.)TinEye(و ،)dogpile(و ،)bing(و ،)YAHOO( :تيةBال åركات البح ا kوناق�شهم فيها، م�شتخدم ،Aمالõال

ابح ‘ åركات البحå الBتية: )Google(، و)Multicolr(، و)everystockphoto( عن �شور لأgم  -
املواقع الأKرية ‘ الأرOن، Kم اطبعها، واأل�شقها عل≈ لوحة من الكرتون، Kم اعر�شها اأمام الõمالA ‘ ال�ش∞.

áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG: مراجعة الòات.
Ëƒ≤àdG IGOCG: �شéل و�ش∞ �شري التعلم.

.Ω2020/5/7:ïjQÉàdG          .âfÎfE’G áµÑ°T ‘ åëÑdG äÉcô :´ƒ°VƒŸG     .¥hRôe AGôHh ,ôªY AGôK :º°S’G
 :á£°ûfC’G ±óg

حل الم�شكلة الBتية:
فنية  لوحات  تقديمية عن  واEعداO عرو�س   ،çاأبحا وكتابة  العالمية،   åالبح اأgم محركات  تعرف 
لفنانين عالميين، ومو�شوعات فنية متنوعة، واكت�شاب مهارة البحå الفاعل في المواقع الEلكترونية 

.âنترنEل�شبكة ال
ال�شيA الò… فعلت¬:

ت�شفí اأgم محركات البحå العالمية، وتنفيò الأن�شطة: )6-1(، و)6-2(، و)6-3(، و)4-6(، 
و)5-6(.

:á£°ûfC’G øe âª∏©J
 اEمكانية الو�شول اEل≈ اللوحات، وال�شور، والمعلومات الفنية با�شتخدام محركات البحå العالمية.

:»JÉ¶MÓe
 تعرف محركات بحå جديدة متنوعة، وطرائق جديدة في البحå، وال�شتفاOة منها في الحياة العملية.

:º∏©ªdG äÉ¶MÓe
ا عل≈  kة، وتعاونا معõرو�س متميO òب�شهولة، و�شاركا في تنفي åم محركات البحgاأ Aوبرا AراK تعرف 

نحو فاعل. 
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نشاط (1):         

الدرس الثاني: :تصميم ملصق إعالني 
باستخدام برنامج العروض التقديمية.

النتاجات الخاصة بالدرس
يتعرف الأوامر اÿا�شة بÈنامè العرو�س التقدÁية. -
ا اEعالنيvا با�شتخدام برنامè العرو�س التقدÁية. - kي�شمم مل�شق 
يكت�شÖ مهارة ت�شميم مل�شقات اEعالنية متنوعة با�شتخدام برنامè العرو�س التقدÁية. -

المفاهيم والمصطلحات
.)PowerPoint( يةÁالعرو�س التقد èبرنام ،ÊعالEاملل�شق ال

ÊÓYE’G ≥°ü∏ŸG: �شفحة مطبوعة من الور¥ املقوŒ ،iمع بÚ الكلمات والر�شوم، اأو ال�شور، وتعر�س ‘ مكان  -
الأفالم، اأو  من امل�رشحيات، اأو  معينة   çاأحدا عن  املل�شقات  تعلن   PEا امل�شاgدين;  اEل≈  معينة  ر�شالة  لتنقل  عام; 
املعار�س الفنية، اأو املنتéات التéارية، اأو –مل ر�شائل توعية ‘ مو�شوعات �شحية، اأو اجتماعية، اأو تعليمية.

اأوفي�س،  -  âمايكرو�شوف حõمة   èبرام اأحد   èنامÈال ògا  يعد   :(PowerPoint)  á«Áó≤àdG  ¢Vhô©dG  èeÉfôH
اأو  �رشحها،  اأو  معلومات،   Ëتقد بها  Áكن  التي  التقدÁية،  العرو�س  ت�شم≈  ملفات   Aن�شاEا  ‘ وي�شتخدم 

تو�شيحها ‘ املحا�رشات، والدرو�س، والدورات، والEعالنات. 

التكامل الرأسي والتكامل األفقي
»°SCGôdG πeÉµàdG

الدر�س  - احلا�شوب،  وتطبيقات  الفن  اÿام�شة،  الوحدة   ،Êاãال  Aõاجل التا�شع،  لل�ش∞  الفنية  الرتبية  كتاب 
.ÊعالEالأول، ت�شميم مل�شق ا

»≤aC’G πeÉµàdG
- .)PowerPoint( يةÁة، العرو�س التقدãالãالوحدة ال ،Êاãال Aõامن، اجلãكتاب احلا�شوب لل�ش∞ ال

مصادر التعلم
تÈ احلا�شوب، الكتاب املدر�شي، اللوح، جهاز العر�س.

استراتيجيات التدريس المقترحة
العمل  طريق  التعلم عن  الأن�شطة،  طريق  التعلم عن  واجلواب(،  ال�شوؤال  واملناق�شة،  )احلوار  املبا�رش  التدري�س 

.(∑QشاT ºK kميالR Îاخ) ا÷ماعي

عدد الحصص: 
حصة واحدة. 
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يرحÖ املعلم بالطلبة، ويعÈ لهم عن فرح¬ بروؤيتهم.  - 1
يكتÖ املعلم عل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬.  - 2
يرافق املعلم الطلبة اEل≈ تÈ احلا�شوب املدر�شي بهدوA وانت¶ام، Kم يوزعهم بحيå يéل�س كل اKنÚ اأمام   - 3

جهاز حا�شوبي واحد.
يطرح املعلم عل≈ الطلبة ال�شوؤال الBتي:  - 4

� ?)PowerPoint( العرو�س التقديمية èما فوائد ا�شتخدام برنام
يطلÖ املعلم اEل≈ الطلبة تاأمل الأ�شكال: )6-20(، و)6-21(، و)6-22(، و)6-23( ‘ ال�شفحة   - 5

)74( من الكتاب املدر�شي.
يطرح املعلم عل≈ الطلبة الأ�شÄلة الBتية:  - 6

ما اأgداف المل�شق الEعالني? �
 ما مكونات المل�شق الEعالني? �
 براأي∂، كي∞ تو�شل المل�شقات الر�شالة الEعالنية الهاOفة? �

7 -   Úملو�شو´ مع èل≈ الرتويEيهدف ا ÊعالEلهم اأن املل�شق ال íم يو�شK ،جابات الطلبةEل≈ اEي�شتمع املعلم ا
‘ جما’ä عدة، من¡ا: ال�شياMية، والتéاjQة، والدjنية، والã≥اaية والتã≥يفية، واj ¬fC�شتمل على جمموعة 
من الüشوQ، والر�شوΩ، وا’Cلوان، واÿ£وط، والكلماä ال¡ادaة املعÈة، م™ مراعاة اC�ش�¢ التüشميº الفني 
وعنا�رش√ الرئي�شة. Kم يبÚ لهم اأن gدف ògا املل�شق gو اEي�شال ر�شالة اEعالنية gاOفة دOة، عن طريق 

طرح الفكرة املن�شوOة ب�شورة فنية اEبداعية بعيدة عن التعقيد.
8 -  :ÚتيBال Úم يطرح عليهم ال�شوؤالK ،)25-6(و ،)6-24( Úل≈ الطلبة مالح¶ة ال�شكلEاملعلم ا Öيطل

ما الفر¥ بين ال�شورتين من حيå الدقة والو�شوح? �
كي∞ نختار ال�شور لمل�شق معين? �

jناb�¢ املعلº ال£لبة ‘ اEجابات¡j ºK ،ºوVشح ل¡º اCن اختياQ الüشوQ مللüشق معj Úت£لÖ تواaر öTوط عدة   - 9
فيها، مãل: Oرجة الو�شوح العالية، والدقة املتناgية ‘ التفا�شيل، ب�رشف الن¶ر عن حéم �شا�شة العر�س.

ا لكل جمموعة.- 10 kQم≥ر Úعjل من¡ا من (3-5) طلبة، وc عمل، تتكون äلى جمموعاEال£لبة ا ºاملعل ´Rوj
j£لÖ املعلº اEلى اaCراد املéموعاä تنفيò الن�شاط الت£بي≥ي (6-6( ‘ ال�شفحة )76(.- 11
j£لÖ املعلº اEلى اaCراد املéموعاä تنفيò الن�شاط (6-7( ‘ ال�شفحة )84(.- 12
 يتابع املعلم الطلبة ‘ اأKناA تنفيò الن�شاطÚ، ويوجههم، ويعõزgم، ويéيÖ عن ت�شاوؤلتهم.- 13
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.AاOاملعتمد عل≈ الأ Ë(6-6): التقو »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdG IGOCG: �شلم التقدير.

تخت``ار املéموع``ة عنوانk``ا منا�شبk``ا للمل�ش``ق، و–``دO مو�شوع¬، 1
والهدف من¬.

Œمع ال�شور والر�شوم املنا�شبة املرتبطة باملو�شو´.2
ا( Ãهارة للمل�شق.3 kشكت�ش�( kططا تر�شم
ا، من bيا�¢ (A4( ‘ الŒا√ الأفقي باEتقان. 4 kغQاa ا kم�شتند Åتن�ش
تعبÅ خلفية ال�ëjöة با�شتîداΩ لون منا�شÖ، اCو ملم�¢ ’ئق، اCو 5

�شورة معÈة، من القائمة املن�شدلة )تن�شيق(.
6 ، èنامÈا للت�شميم من الأ�شكال املتوافرة ‘ الkمنا�شب kتختار �شكال

ول¬ عالقة باÿلفية املختارة.
من 7 التل≥ائية  ا’TCشكا∫  اMCد  داخل  للملüشق  منا�شبة  عباQة   Qتاîت

�رشي§ اأOوات الر�شم، Kم تعطيها لونkا منا�شبkا.
اÿا�شة 8 التاأKريات   ‘ منا�شبkا  ت¨يريkا  التلقائي  ال�شكل  عل≈  Œر… 

.Êاللو êبال�شكل، واللون، وال�شفافية، والتدر
9 äالjتعد Œري   ºK التل≥ائي،  ال�شكل  داخل  منا�شبkا  ا  vشüf ت†شي∞ 

منا�شبة عل≈ حéم اÿ§، ولون¬.
تناق�س املل�شق بعد اE‚از√، Kم Œر… التعديالت املنا�شبة علي¬.10
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

-  ،Qشوüوال  ،Ωالر�شو ا  kدمîم�شت احلميدة،  با’Cخال¥  التëلي  على  aي¬   å– اEعالfيvا،  aنيvا  ا  k≤شüمل  ºشمU
والكلمات املعÈة عن املو�شو´، ومراعيkا اأ�ش�س الت�شميم الفني، وعنا�رش√ الرئي�شة.

حلل املل�شق الEعالÊ الò… ي¶هر ‘ ال�شكل )6-1(، والò… يعر�س حلقو¥ الطفل، اولk فهم عنا�رش√  -
التكوينية، ومعاني¬، واأgداف¬.

ال�شكل )6-1(: ت�شميم مل�شق اEعالني يعبر عن حقو¥ الطفل.
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نشاط (1):         

الدرس الثالث: إنشاء عرضٍ تقديمي 
لشرائح متسلسلة باستخدام برنامج 

العروض التقديمية.

النتاجات الخاصة بالدرس
يتعرف طرائق اEن�شاA عر�س تقدÁي ل�رشائí مت�شل�شلة با�شتخدام برنامè العرو�س التقدÁية. -
ا تقدÁيvا ل�رشائí مت�شل�شلة با�شتخدام برنامè العرو�س التقدÁية. - kي�شمم عر�ش
يتقن مهارة اEن�شاA عر�س تقدÁي ل�رشائí مت�شل�شلة. -

المفاهيم والمصطلحات
الطريقة املت�شل�شلة ‘ عر�س ال�رشائí، عر�س تقدÁي با�شتخدام ال�رشائí املرتابطة.

التكامل الرأسي والتكامل األفقي
»°SCGôdG πeÉµàdG

دليل املعلº للüش∞ ال�شاب™، املëوQ اÿام�¢، الدQ�¢ الãاÊ، تüشميº عرV¢ متëر∑. -
»≤aC’G πeÉµàdG

- .)PowerPoint( يةÁة، العرو�س التقدãالãالوحدة ال ،Êاãال Aõامن، اجلãكتاب احلا�شوب لل�ش∞ ال

مصادر التعلم
تÈ احلا�شوب، الكتاب املدر�شي، اللوح، جهاز العر�س.

استراتيجيات التدريس المقترحة
 ºK  kميالR  Îاخ) ا÷ماعي،  العمل  التعلº عن طرjق   ،(Üوا÷وا ال�شوDا∫  واملناb�شة،   Qاحلوا)  öTاملبا  ¢�jQالتد  

.(∑QشاT

عدد الحصص: حصتان. 
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نشاط (1):         

يحيي املعلم الطلبة، ويطمÄن عل≈ اأحوالهم.  - 1
يرافق املعلم الطلبة اEل≈ تÈ احلا�شوب املدر�شي بهدوA وانت¶ام، ويوزعهم بحيå يéل�س كل اKنÚ اأمام   - 2

جهاز حا�شوبي واحد.
يكتÖ املعلم عل≈ اللوح عنوان الدر�س والنتاجات اÿا�شة ب¬.  - 3
 يطرح املعلم عل≈ الطلبة ال�شوؤال الBتي:  - 4

ما خüشائü¢ برfامè العروV¢ الت≥دjمية? �
ي�شتمع املعلم اEل≈ اEجابات الطلبة، Kم يو�شí لهم اأن برنامè العرو�س التقدÁية يعمل عل≈ ت�شهيل عر�س   - 5

املاOة الن¶رية عل≈ �شا�شات العر�س احلا�شوبية، اأو �شا�شات العر�س املكÈة; ما ي�شاعدنا عل≈ تقدË ماOة 
ا، بطريقة �شل�شة، واأ�شلوب وا�شí، وògا ما �شنتعرف¬ ‘ ògا الدر�س.  kم�شممة �شلف

j£لÖ املعلº اEلى ال£لبة تنفيò الن�شاط الت£بي≥ي (6-8( ‘ ال�شفحة )85( من الكتاب املدر�شي، وgو   - 6
 ßم يحفK ،íو�شن�شتخدم في¬ الطريقة املت�شل�شلة ‘ عر�س ال�رشائ ،Êام اللوéل الن�شãÁ يÁعر�س تقد

الطلبة العر�س التقدÁي بعد اE‚از√; ل�شتخدام¬ ‘ احل�شة القاOمة من ògا الدر�س. 
j£لÖ املعلº اEلى ال£لبة تنفيò الن�شاط الت£بي≥ي (6-9( ‘ ال�شفحة )89( من الكتاب املدر�شي.  - 7
يتابع املعلم الطلبة ‘ اأKناA تنفيò الن�شاطÚ، ويوجههم، ويعõزgم، ويéيÖ عن ت�شاوؤلتهم.  - 8
‘ بداية احل�شة الãانية من ògا الدر�س، يطرح املعلم عل≈ الطلبة ال�شوؤال الBتي:  - 9

ما ال¡د± من ا�شتîداΩ ا’Qتباط الت�شعيبي aي برfامè العروV¢ الت≥دjمية?  �
ا’fت≥ا∫ - 10 لنا  jتيح  ال�öائح   Úالت�شعيبي ب اCن ا’Qتباط   º¡ل j ºKوVشح  ال£لبة،   äجاباEا اEلى   ºاملعل j�شتم™ 

 Qة احلالية، من دون املروëjö�شوعة ‘ الVشكا∫ املوTC’د اMCا Qق اختياjة امل£لوبة، عن طرëjö�لى الEا
.íبالت�شل�شل الرقمي لل�رشائ

11 - ،äاjتوëامل ºبا�ش (Êاللو Ωاéش�f’ا) لى الن�شاط ال�شابقEدة اjة جدëjöT ةaشاVEلى ال£لبة اEا ºاملعل Öل£j
Kم كتابة عناوين تويات العر�س، Kم عمل اE�شارة مرجعية لها، Kم الgòاب اEل≈ جميع ال�رشائí، وعمل 

Tشكل ëjمل اQتباط ت�شعيبيvا م™ ëjöTة املëتوjاc ،äما ‘ املãا∫ الواQد cPر√ ‘ الüشفëة (90(.
12 -.º¡ت’Dعن ت�شاو Öيéjو ،ºgRعزjو ،º¡¡وجjالن�شاط، و òتنفي AناKCال£لبة ‘ ا ºتاب™ املعلj
jعÚ املعلº لل£لبة واجبkا بيتيvا، ت†شمن تنفيò الن�شاط (6-10( ‘ ال�شفحة )93( من الكتاب املدر�شي،  - 13

Kم عر�ش¬ ومناق�شت¬ ‘ احل�شة التالية.
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Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG

.AاOاملعتمد عل≈ الأ Ë(6-8): التقو »≤«Ñ£àdG •É°ûæ∏d áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdG IGOCG: �شلم التقدير.

.AاOاملعتمد عل≈ الأ Ë(90): التقو áëØ°üdG ‘ ∫ÉãŸG ≥«Ñ£àd áMÎ≤ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdG IGOCG: �شلم التقدير.

ا لالن�شéام اللوK ،Êم يحتف¶ان 1 kمن الطلبة �شور ÚنKمع كل اéي
بها ‘ مل∞ منف�شل.

يدرجان �رشائí متعدOة، Kم ي†شعان ال�شور املنا�شبة فيها.2
ا ولونkا.3 kمéح ;Öاملنا�ش §ÿيختاران ا
4.íكل ال�رشائ Úيختاران حركة النتقال املنا�شبة ب
jعد’ن ا’Cوامر بعد Œربت¡ا لتüشبح اÌcC مالAمة.5

j†شي∞ cل اKنÚ من ال£لبة ëjöTة املëتوjاä اEلى الن�شاط الت£بي≥ي 1
)K ،)8-6م يكتبان فيها عناوين تويات العر�س.

يختاران �شكالk مرجعيvا منا�شبkا من قائمة الأ�شكال التلقائية )اأزرار 2
فعالة(.

ين�شÄان اE�شارة مرجعية ‘ بقية ال�رشائí تعوO اEل≈ �رشيحة املحتويات.3
يتاأكدان بعد النتهاA من ت�شل�شل ال�رشائK ،íم يéريان التعديالت 4

املنا�شبة.
ا ب�شورة فاعلة ‘ اأKناA اEعداO العر�س التقدÁي.5 kيتعاونان مع
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ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

الدQا�شي،  -  Ωالعا خال∫  املدQ�شة   ‘  äòuفof التي  وا’Eبداعية  الفنية   äاéاملنت ÷مي™  ت≥دÁيvا  ا  kشVعر  ºشمU
ا اأ�شلوب ال�رشائí املت�شل�شلة، Kم اعر�ش¬ اأمام الõمالA ‘ ال�ش∞. kم�شتخدم

ا�نشطة العالجية

ا�نشطة ا�ثرائية

نشاط عالجي

نشاط إثرائي

ا  - kم�شتخدم ،ÚنيOوالأر Úالعاملي Úم الأعمال واللوحات الفنية لأبرز الفنانgا يتناول اأvيÁا تقد kشمم عر�ش�
اأ�شلوب ال�رشائí املرتابطة، Kم اعر�ش¬ ‘ اأKناA ح�شة الرتبية الفنية.
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اأم  - 1 مواقع،   âاأكان  Aشوا�  ،âنرتنEال �شبكات   ‘ õنة  م�شتندات   OاéيEا عل≈  للم�شاعدة  م�شممة   èبرام
التقنيات  عل≈  ا  kOاعتما الأول≈   åالبح ركات   âشمم� وقد  مقالت،  اأم  فيديو،  مقاطع  اأم  ا،  kشور�
 OاéيEقاعدة للبيانات; ما �شهل ا âلãفهار�س للم�شتندات م âÄاأن�ش åارة املكتبات، حيOEامل�شتخدمة ‘ ا

.èنامÈعنها ‘ ال åاأ… معلومة يبح

2 -   .)Google) åëر∑ الب -  Cا 
         .)YAHOO ) åëر∑ الب -Ü

         .)bing) åëر∑ الب -`ج
.)Dogpile) åëر∑ الب -د

3 - .)everystockphoto)  åëر∑ الب

4 -  ،ö†خC’ل اللون اãخر، مBلون ا Qاختيا ºK ،مرMC’ل اللون اãم ،Úبلون مع Qشوüعن ال åëي¬ البa كنÁ 
aت¶¡ر UشوQة –وي اللون ا’MCمر واللون ا’Cخ†a ö≥§، وgكòا Mتى ع�öة اCلوان.

5 - .)Tineye) åëر∑ الب

إجابات أسئلة الوحدة
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